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SINGKATAN
ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia [Argentina]
ASIES: Asociación de Investigación y Estudios Sociales [Guatemala]
BAI: Board of Audit and Inspection [South Korea]
CAG: Comptroller and Auditor General
CBMES: Community Based Monitoring and Evaluation System [Uganda]
CCAGG: Concerned Citizens of Abra for Good Government [Philippines]
CCEJ: Concerned Citizens for Economic Justice [South Korea]
CCER: Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción [Nicaragua]
CMRC: Comisión Mixta Revisora de Cuentas [Argentina]
COA: Commission on Audit [Philippines]
CRC: Citizen Report Card
CSCQBE: Civil Society Coalition for Quality Basic Education [Malawi]
CSO: Civil Society Organization
DEEM: Differential Expenditure Efficiency Measurement
GCNE: Gran Campaña Nacional por la Educación [Guatemala]
GDP: Gross Domestic Product
G-Watch: Government Watch [Philippines]
IBP: International Budget Project
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública [Mexico]
IMF: International Monetary Fund
IMT: Interim Management Team [South Africa]
INTOSAI: International Organization for Supreme Audit Institutions
MDG: Millennium Development Goals
MKSS: Mazdoor Kisan Shakti Sangathan [India]
MKUKUTA: Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini Tanzania
MPWH: Ministry of Public Works and Highways [Philippines]
NREGA: National Rural Employment Guarantee Act [India]
NSGRP: National Strategy for Growth and Reduction of Poverty [Tanzania]
NTS: National Tax Service [South Korea]
OBI: Open Budget Index
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
PAC-India: Public Affairs Centre [India]
PAC: Public Accounts Committee
PETS: Public Expenditure Tracking Surveys
PSAM: Public Service Accountability Monitor [South Africa]
PWC: Price Waterhouse Coopers
iii

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

PWI: Procurement Watch Incorporated [Philippines]
REPOA: Research on Poverty Alleviation [Tanzania]
SAI: Supreme Audit Institution
SFG: School Facilities Grant [Uganda]
TI: Transparency International
TI-M: Transparency International-Mexico
UDN: Uganda Debt Network
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Kisah seorang ibu

Pada bulan September 1996, Susheela Devi, seorang perempuan desa
di India, menghadiri konvensi hak atas informasi yang diadakan oleh
Kampanye Nasional Hak-hak Rakyat atas Informasi dan merupakan
kerjasama dengan dua lembaga media penting di India. Pada
konvensi tersebut juga hadir V.P. Singh, mantan perdana menteri
India, dan tokoh-tokoh lain.
Pihak penyelenggara mengundang Susheela untuk mewakili
organisasi petani dan buruh. Beberapa bulan sebelumnya, kelompok
tersebut mengadakan kampanye besar-besaran untuk menuntut hak
warga atas informasi publik –termasuk informasi yang mengungkap
apakah program-program lapangan kerja daerah dirugikan akibat
korupsi.
Pada konvensi tersebut, seorang wartawan dari surat kabar nasional
menanyakan pada Susheela, mengapa dia dan organisasinya begitu
yakin bahwa warga harus mendapat akses pada informasi tersebut.
Susheela yang seorang ibu dari tiga anak dan tidak mengenyam
pendidikan tinggi menjawab, “Kalau saya memberi anak saya uang 10
Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika
dia pulang, saya pasti minta laporan soal uang itu padanya. Sama saja dengan
pemerintah. Kalau pemerintah belanja dengan uang saya, saya berhak minta
laporan atas belanja itu.”1

1

Wawancara dengan Aruna Roy – anggota MKSS yang juga hadir pada konvensi tersebut (21 April, 2007).
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Didorong oleh logika pertanggungjawaban sederhana itu, Susheela
dan ribuan warga lain dari seluruh India turut serta dalam
perjuangan panjang yang akhirnya memuncak pada pengesahan
hukum yang menjamin hak warga atas informasi. Kelompok
masyarakat sipil kini menggunakan hak yang dijamin dalam hukum
tersebut untuk mendapatkan laporan-laporan pemerintah. Ini adalah
awal dari pelibatan warga dalam pemantauan dan audit catatancatatan publik.

vi
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“Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government
Expenditures” adalah publikasi ketiga dari seri yang dibuat oleh International Budget Project (IBP). Buku ini menyusul A Guide to Budget
Work for NGOs (terbit pada 2001) dan A Guide to Tax Work for NGOs
(terbit pada 2006). Panduan ini melengkapi kedua panduan
sebelumnya dengan berfokus pada proses implementasi anggaran,
terutama pada upaya masyarakat sipil untuk memantau dan
mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah.
Panduan ini disusun selama 18 bulan dan diedit oleh Vivek
Ramkumar, seorang staff IBP yang memiliki spesialisasi pada inisiatif
audit partisipatif dan pemantauan pembelanjaan tingkat basis.
Bahkan ketika Panduan ini selesai dibuat, Vivek masih menguji metodologi-metodologi yang dibahas dalam Panduan ini dan memberikan
pendampingan teknis pada kelompok di Afrika Timur yang sedang
memantau implementasi anggaran. Pekerjaan Vivek tersebut –dan
pekerjaan rekan-rekan kami di seluruh dunia- membuat kami yakin
bahwa instrument dan teknik yang dibahas rinci dalam Panduan ini
dapat diterapkan di berbagai konteks negara di seluruh dunia.
Vivek menerima bantuan tak ternilai dari analis anggaran senior IBP,
Albert van Zyl, dalam membuat konsep Panduan dan menyusun bab
demi bab yang menjelaskan proses-proses anggaran. Albert juga
meninjau draft awal Panduan dan membuat beberapa perbaikan.
Beberapa staff IBP juga membantu menulis studi kasus, termasuk
Helena Hofbauer manajer program Kemitraan dan Inovasi (Partnership and Innovation program);
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Tom Zanol, Koordinator program untuk Partnership and Innovation;
Jennifer Sleboda, program officer; dan Ifeoma Okwuje dari Center
on Budget and Policy Priorities.
Panduan ini membahas advokasi anggaran yang dilakukan oleh 18
organisasi di seluruh dunia. Pemantuan anggaran oleh masyarakat
sipil, terutama penelusuran pembelanjaan publik, adalah bidang
kegiatan baru dan dokumentasi seputar hal itu masih sangat sedikit.
Untuk itulah, Panduan ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa
bantuan besar yang kami terima dari para organisasi mitra kami:
Kami sangat berterimakasih pada banyak pihak dari organisasiorganisasi ini yang telah membantu kami menuliskan studi-studi
kasus. Secara khusus kami ingin menghaturkan terima kasih pada
Alicia Athie dari Fundar di Mexico; Ana Quiros dari Centro de
Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS); Ezequiel Nino,
co-director dari La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) di Argentina; Kang-won Lee, direktur departemen legislatif
Citizens’ Coalition for Economic Justice (CCEJ) di Korea Selatan;
Laura Malajovich, yang bekerja dengan Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) di Argentina; Ruth Carlitz, narasumber di HakiElimu di Tanzania; dan
Thokozile Madonko serta Debbie Dalton, peneliti untuk Proyek
Pemantauan Kinerja dari Public Service Accountability Monitor
(PSAM) di Afrika Selatan.
Selain itu, banyak pihak yang telah kami wawancarai untuk
mendapatkan informasi lebih bagi Panduan ini, di antaranya adalah
Aruna Roy, pendiri Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) di India;
Clara Chindime, koordinator dari Civil Society Coalition for Quality
Basic Education (CSCQBE) di Malawi; Dondon Parafina, koordinator
G-Watch di Filipina; Emmanuel Kallonga, direktur Hakikazi Catalyst
di Tanzania; Gopakumar Thampi, direktur Public Affairs Center
(PAC) di India; Josefina Esguerra, direktur Procurement Watch Inc.
(PWI) di Filipina dan Immanuel Magalit, juga dari PWI; Juanita
Olaya, manajer Program Transparansi Pendapatan di Transparency
International (TI) di Jerman dan Marcela Rozo, koordinator program
senior untuk publik yang dikontrak di TI; Kairat Imanaliev, ketua
Namys di Kazakhstan; dan Pura Sumangil dari Concerned Citizens of
Abra for Good Government (CCAGG).
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Panduan ini telah melalui beberapa proses peninjauan. Untuk itu,
kami ucapkan terima kasih khususnya pada Debbie Budlender,
peneliti spesialis di Community Agency for Social Enquiry (CASE) di
Afrika Selatan, yang tidak saja membantu kami meninjau Panduan ini,
namun juga memberi penyuntingan rinci. Jim Shultz, direktur Democracy Center di Bolivia, membantu menulis Bagian I dan VII.
Shaamela Cassiem, manajer pelatihan IBP, meninjau dua draft
Panduan ini dan memberi komentar yang mencerahkan. IBP juga
berterimakasih pada Charles Griffin, rekan senior, pembangunan dan
ekonomi global di Brookings Institution di Amerika Serikat; Martin
Tisne, manajer Integritas di proyek rekonstruksi di Tiri di Inggris; dan
Ann Blyberg, direktur eksekutif International Human Rights Internship Program di Amerika Serikat atas ulasannya yang sangat bernilai.
John Springer, penulis senior di Center on Budget and Policy Priorities, memainkan peran penting dalam penyuntingan Panduan ini.
Rocio Campos, program associate di IBP, membantu desain dan
pencetakan.
Akhirnya, Panduan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan
intelektual dan finansial dari Ford Foundation, the Open Society
Institute, dan William and Flora Hewlett Foundation. Ketiga
organisasi ini memberi dukungan besar bagi upaya-upaya IBP untuk
mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran.
IBP terinspirasi oleh banyak inisiatif yang kini dilakukan di berbagai
belahan dunia untuk memantau pembelanjaan pemerintah. Inisiatifinisiatif tersebut menunjukkan betapa besar potensi masyarakat sipil
untuk mempengaruhi proses anggaran dan memiliki dampak nyata
pada kehidupan warga biasa –terutama warga miskin. IBP memiliki
peluang unik untuk mendukung pertumbuhan inisiatif-inisiatif
tersebut, dan kami menganggap Panduan ini hanyalah kontribusi
pertama kami bagi upaya tak kenal henti untuk menyebarluaskan
kerja pemantauan anggaran ke seluruh belahan dunia.

Warren Krafchik
Direktur International Budget Project
Februari 2008
ix

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

x

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

1

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

Mengapa Kelompok
Masyarakat Sipil Perlu
Menelusuri dan Memantau
Pembelanjaan Anggaran
“Terkadang para pejabat public bingung
membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.”
- Aktivis anggaran di Uganda
Anggaran public adalah salah satu masalah penting yang ditangani
pemerintah. Anggaran public menyangkut banyak isu –dari
pendidikan hingga pelayanan kesehatan, hingga ke pajak- yang
menyangkut kehidupan rakyat secara signifikan. Pada dasawarsa
terakhir dunia menyaksikan ledakan minat warga dan kelompok
masyarakat sipil terhadap isu anggaran, baik melalui analisis
anggaran, pendidikan public dan advokasi.
Umumnya pekerjaan tersebut berfokus pada penyusunan dan
penetapan anggaran. Dua publikasi International Budget Project
(IBP) sebelumnya, yaitu A Guide to Budget Work for NGOs dan A
Guide to Tax Work for NGOs, menunjukkan banyak contoh inisiatif
advokasi anggaran yang ditujukan untuk mempengaruhi anggaran
pada tahap penyusunan dan penetapannya di badan legislative.2

Menengok ke luar Pembuatan Anggaran:
Eksekusi Anggaran
Namun mempengaruhi perkembangan anggaran tidak dengan
sendirinya cukup untuk mencapai tujuan advokasi organisasi. Yang
2

2

IBP’s publications are available at http://www.internationalbudget.org/resources/guide/index.htm and http://
www.internationalbudget.org/GuideTaxWork.pdf
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lebih penting dari yang dinyatakan oleh anggaran adalah apa yang
akan dilakukan anggaran setelah disampaikan sasaran. Apakah dana
yang dialokasikan ke sekolah, klinik, atau pemeliharaan jalan benarbenar digunakan untuk mendanai semua itu, atau membelok ke
program lain –atau ke kantung pejabat? Tujuan dari panduan ini
adalah untuk membantu warga dan kelompok masyarakat sipil untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Dengan menelusuri implementasi
anggaran, kelompok masyrakat sipil dapat meminta pertanggungjawaban pejabat public dengan menilai apakah sumberdaya public
dibelanjakan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian, dengan
terlibat dalam proses anggaran terus-menerus, masyarakat sipil dapat
membangun sekutu dalam pemerintahan, termasuk dengan para
pengelola program di badan-badan pemerintah, dan bahkan dari
kalangan ombudsman (ombudsperson), yang memiliki pengaruh
dalam pembuatan keputusan yang terkait pembelanjaan keuangan.
Selain itu, bahkan jika pemerintah jujur menjalankan anggaran
seperti yang tersusun dalam hukum anggaran, masalah-masalah
penting tetap muncul dalam jenis pembelanjaan tertentu. Misalnya,
di beberapa Negara –misalnya India dan Kenya- beberapa pembelanjaan ditentukan setelah anggaran dibuat karena anggaran tersebut
memberi uang langsung ke anggota legislative yang kemudian
mengalokasikannya ke tempat yang mereka anggap tepat. Dengan
mengamati anggaran di sepanjang implementasinya, masyarakat
sipil dapat menunjuk titik-titik di mana keputusan “dari atas” tersebut
terjadi dan melakukan advokasi yang tepat untuknya.
Terakhir, dampak anggaran biasanya baru dapat dinilai setelah
dilakukan pembelanjaan. Dengan memeriksa dampak selama dan
setelah fase eksekusi, masyarakat sipil dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas hasil kongkrit anggaran. Hal ini penting
terutama karena anggaran pemetrintah jarang menyampaikan
banyak informasi tentang apa yang ingin dicapai. Anggaran
pendidikan, misalnya, tidak merinci berapa banyak guru yang
direkrut, anggaran kesehatan tidak merinci berapa banyak rumah
sakit baru yang akan dibangun. Dalam hal ini, masyarakat sipil dapat
mencari informasi sendiri dan baru meminta pertanggungjawaban
pemerintah. Singkatnya, jika keterlibatan masyarakat sipil berhenti
pada penyusunan dan penetapan anggaran, banyak kesempatan
untuk kemajuan agenda yang terlewat.
3
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Panduan bagi panduan ini
Our Money, Our Responsibility menyediakan ide-ide dan alat dasar yang
diperlukan masyrakat sipil untuk memulai pemantauan
pembelanjaan anggaran.
•

Bagian Satu membahas proses anggaran secara keseluruhan dan
mengapa ada perbedaan antara pendanaan yang sesuai anggaran
dengan pembelanjaannya sesungguhnya.

•

Bagian Dua–Lima menyoroti dari dekat empat tahap penelusuran
dan pemantauan pembelanjaan yang dapat dilakukan oleh
kelompok masyarakat sipil (mengacu pada Bagan 1): ekseskusi
anggaran, pengadaan, pengukuran dampak, dan audit dan proses
pengawasan legislative. (Pada Panduan ini, kita akan
menggunakan istilah “implementasi anggaran” untuk
menggambarkan keempat tahap proses anggaran tersebut.)

Perlu diingat bahwa proses pengadaan biasanya dianggap bagian dari
proses eksekusi. Namun untuk penyampaiannya, kami menganggap
kedua proses terkait tersebut, yaitu eksekusi dan pengadaan, disajikan
terpisah. Kemudian, proses pengukuran dampak dalam beberapa hal
dapat tumpang tindih dengan proses audit dan pengawasan. Dalam
Panduan ini kami juga akan memisahkannya menjadi dua bagian.
Masing-masing bagian Panduan ini terdiri dari tiga bab. Bagian
pertama menyajikan gambaran tahapan proses anggaran. Bab kedua
menyajikan studi kasus yang merinci metodologi yang digunakan oleh
kelompok masyarakat sipil untuk menguji, menganalisa, dan
memantau anggaran pemerintah. Bab ketiga menyajikan secara
singkat studi kasus dari kerja anggaran kelompok masyarakat sipil
yang berhasil.

4

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

Bagan 1: Empat Bagian Proses Implementasi Anggaran

Proses
Eksekusi Anggaran:
Uang dikeluarkan oleh
bendahara Negara ke instansi
dan pembelanjaan dilakukan
sepanjang tahun pembukuan

Proses Audit dan
Pengawasan
Legislatif:
Laporan anggaran diaudit
dan laporan audit
diperiksa oleh legislatif

Proses
Implementasi
Anggaran

Proses Pengadaan:
Kontrak untuk pengadaan
barang dan jasa
diberikan pada
pemenang tender

Proses
Pengukuran Dampak:
Pada akhir tahun,
pembelanjaan dan hasil
program pemerintah
dibandingkan terhadap
perencanaan

•

Bagian Enam menawarkan ide-ide bagi kelompok anggaran
untuk mulai melakukan pemantauan pembelanjaan.

•

Bagian Tujuh menyajikan sumber tambahan bagi kelompok yang
telah siap melakukan pekerjaan ini.

Kami berharap informasi yang terkandung di sini dapat memberi
inspirasi dan bekal bagi kelompok masyarakat sipil dan warga di
banyak Negara untuk memulai tugas penting bagi demokrasi ini.
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Anggaran adalah rencana pembelanjaan pemerintah dan pendapatan
yang diharapkan, serta mencerminkan prioritas kebijakan untuk tahun
berikutnya.1 Namun anggaran bukan sekedar dokumen biasa.
Anggaran adalah siklus dari serangkaian proses sepanjang tahun yang
setiap tahapnya menawarkan masyarakat sipil berbagai titik akses
untuk mempengaruhi sumberdaya, alokasi dan hasil anggaran. Dalam
bagian ini kita akan membahas tahap dan kejadian utama dalam siklus
anggaran.

Bagan 2: Siklus Anggaran
Dokumen
Anggaran
Penting:
Laporan Audit;
Laporan Komite
Audit Legislatif

Penyusunan
Anggaran:

Laporan-laporan anggaran diaudit dan
temuan auditnya diperiksa oleh
legislatif, yang kemudian meminta
eksekutif melakukan tindakan korektif.

Laporan tahunan
(in-year); Laporan
tengah-tahun;
Laporan akhir tahun;
Anggaran tambahan

Proposal anggaran
Eksekutif; Laporan
anggaran
pendukung

Eksekutif menyusun
draft anggaran.

Pengawasan Anggaran:

Dokumen
Anggaran Penting:

Dokumen
Anggaran
Penting:

Pengesahan
Anggaran:
Legislatif meninjau dan
mengubah anggaran -dan
mensahkan secara hukum.

Eksekusi Anggaran:
Eksekutif mengumpulkan
pendapatan dan membelanjakan
uang sesuai alokasi yang
ditetapkan pada anggaran.

6
1

Penjelasan ini diambil dari buku Shapiro, “A Guide to Budget Work for NGOs.”

Dokumen
Anggaran
Penting:
Hukum anggaran;
Laporan-laporan
komite anggaran
legislatif
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Siklus anggaran biasanya terdiri dari empat tahap (mengacu pada
Bagan 2):2





Penyusunan, ketika cabang eksekutif menyusun rencana anggaran;
Penetapan, ketika anggota legislatif membahas/berdebat,
mengubah dan menyetujui rencana anggaran;
Eksekudi, ketika pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan
dalam anggaran, dan
Audit dan penilaian legislatif, ketika lembaga audit nasional dan
legislator menjelaskan dan menilai pembelanjaan yang telah
dilakukan menurut anggaran tersebut.

Penyusunan
Cabang eksekutif pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun
anggaran. Biasanya bagian anggaran di dalam departemen keuangan
yang mengkoordinir proses ini, yaitu dengan meminta informasi dari
departemen-departemen dan mengusulkan penawaran yang
diperlukan untuk menyiasati prioritas pemerintah ke dalam total
pendapatan dan belanja anggaran. Penyusunan dapat berlangsung
dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada
tingkat keterlibatan setiap departemen dan banyaknya negosiasi yang
terjadi.

Penetapan
Pada tahap kedua siklus anggaran, anggaran eksekutif diajukan ke
legislatif untuk dimintai pertimbangan (yang mungkin melibatkan
dengar pendapat di berbagai komite) dan akhirnya disetujui.
Kerangka kerja hukum negara akan menentukan jenis perubahan
yang dapat dilakukan legislatif. Biasanya publik dan masyarakat sipil
memusatkan perhatiannya pada tahap ini karena memang
menjanjikan akses terbesar bagi input dari warga.

2

Selain keempat langkah dasar di siklus anggaran, langkah lain yang disebut external ex post evaluasi dampak
anggaran disertakan juga dalam jangka yang lebih panjang (setiap beberapa tahun) sebagai tinjauan strategis
atas program. Keputusan dan pengamatan yang dilakukan pada langkah ini tercermin dalam siklus anggaran
selama pilihan kebijakan diambil.
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Eksekusi
Eksekusi anggaran dimulai ketika pemerintah memulai
pembelanjaan yang disahkan oleh hukum. Dalam praktiknya,
anggaran tidak selalu dijalankan sama persis dengan bentuknya ketika
disetujui; tingkat pendanaan dapat berubah, dan dana tidak selalu
dibelanjakan untuk tujuan yang sama dengan ketika anggaran
disetujui. Seperti yang akan dijelaskan lebih rinci nanti,
penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, mulai dari kondisi lapangan hingga korupsi. Ketika
kesenjangan antara pembelanjaan yang sah dengan yang ada di
lapangan terlalu besar, masyarakat sipil harus meminta penjelasan.

Audit dan Evaluasi Kinerja
Tahap terakhir dalam siklus anggaran adalah sejumlah kegiatan yang
ditujukan untuk mengukur apakah sumberdaya publik telah
digunakan secara efektif dan efisien. Idealnya, pihak eksekutif
melaporkan kegiatan fiskalnya ke legislatif dan publik. Pembelanjaan
juga harus ditinjau secara teratur oleh lembaga independent dan
professional, misalnya lembaga audit atau auditor negara. Hasil
penemuan lembaga audit tersebut harus diserahkan ke badan legislative yang bertanggungjawab untuk meminta pertanggung-jawaban
eksekutif atas eksekusi anggarannya.
Evaluasi dan audit memungkinkan badan legislatif menentukan
bukan saja apakah pemerintah telah mematuhi aturan anggaran,
namun juga apakah sumberdaya publik telah digunakan dengan cara
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, reformasi penganggaran modern
menekankan penyediaan informasi bagi entitas publik mengenai
kinerja anggaran untuk memperbaiki kinerja mereka.
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Ada banyak alasan, baik alasan yang sah maupun tidak, mengapa
pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dapat menyimpang dari
anggaran yang telah disahkan legislatif. Alasan-alasan tersebut di
antaranya:

Sistem Manajemen Keuangan yang Buruk
Di negara-negara berkembang, seringkali terjadi sistem manajemen
keuangan yang buruk sehingga melemahkan kualitas pembelanjaan
anggaran dan kemampuan pemerintah untuk mengelola aliran dana.
Di banyak negara, bendahara atau menteri keuangan tidak
melakukan rencana aliran dana yang efektif sepanjang tahun
pembukuan. Akibatnya, badan pemerintah yang melakukan
pembelanjaan akan kekurangan dana selama tiga kuartal pertama
tahun pembukuan tersebut. Namun sebaliknya pada kuartal terakhir
mereka akan dijejali porsi anggaran yang signifikan. Dalam keadaan
tersebut, badan pemerintah merasakan harus membelanjakan uang
sebelum tahun fiskal berakhir. Hal ini seringkali berujung pada
pemborosan. Dengan memantau anggaran sepanjang tahun,
organisasi masyarakat sipil dapat mendorong pemerintah untuk
merencanakan aliran dana sehingga pembelanjaan yang terjadi dapat
mendukung tujuan kebijakan pemerintah di sepanjang tahun tersebut.
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Korupsi
Korupsi merusak manajemen keuangan banyak negara, terutama
negara-negara berkembang yang sistem manajemen keuangannya
lemah. Pejabat publik dapat memakai berbagai cara untuk
mencongkel uang rakyat, misalnya dengan “pembukuan kreatif ” dan
pengadaan barang fiktif. Korupsi yang terjadi pada tahap eksekusi
anggaran seringkali dapat dideteksi hanya dengan memantau proyek
selama dan setelah fase eksekusi.

Pembelokan dana
Pemerintah terkadang membelokkan dana ke program lain. Misalnya
uang yang seharusnya digunakan untuk menyediakan perawatan HIV/
AIDS dibelokkan ke “administrasi rumah sakit” atau pelayanan
kesehatan lain. Pembelokan dana tersebut tidak selalu merupakan
praktik korupsi. Pemerintah terkadang juga menggunakan saluransaluran resmi yang merupakan bagian dari proses anggaran untuk
mengarahkan pembelanjaan sepanjang tahun fiskal tersebut.
Misalnya, “klausul transfer dana” (lihat glossarium di Bagian Tujuh) dan
anggaran tambahan (lihat Bab Tiga) secara rutin digunakan untuk
mengalihkan dana dalam pemerintahan atau menggunakan uang
tambahan dalam suatu program atau lembaga. Namun masyarakat
sipil harus terus menerus memantau pembelanjaan untuk
memastikan bahwa dana dikeluarkan untuk menjalankan tujuan yang
seharusnya.

Pemakaian cadangan ketika ada kejadian tak
terduga
Biasanya pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat ditarik
ketika terjadi peristiwa tak terduga, misalnya bencana alam. Oleh
karena itu anggaran terkadang digantikan oleh pengganti anggaran
yang dipakai untuk menanggapi kebutuhan khusus. Pembelanjaan
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dari dana cadangan tersebut hanya dapat dianalisa oleh organisasi
masyarakat sipil ketika sudah terjadi.

Pendanaan kurang
Terkadang anggaran gagal mendanai program dengan cukup. Jika
program adalah program hibah atau entitlement (misalnya, program
yang memungkinkan penerima manfaatnya mengajukan
permohonan manfaat tersebut setiap saat sepanjang tahun),
pemerintah akan berkewajiban menambah pendanaan sepanjang
tahun tersebut jika terjadi perubahan pada keadaan yang mengatur
distribusi pemberian manfaat tersebut. Kelompok masyarakat sipil
yang waspada dapat menekan pemerintah untuk memenuhi
kewajibannya dalam pemberian manfaat jika alokasi anggaran
terancam kurang.

Dana bantuan di luar anggaran
Negara-negara miskin sering mendapat dana signifikan dari donor
bilateral maupun multilateral untuk proyek-proyek pembangunan
yang tidak tercakup dalam anggaran pemerintah. Dalam situasi
tersebut, anggaran tidak termasuk dalam spektrum pembelanjaan
publik. Untuk menganalisa program secara komprehensif, kita perlu
memantau eksekusinya agar memahami sepenuhnya sumber dana
dan tujuan pengeluaran dana tersebut.

Pengawasan yang lemah
Keterbatasan kapasitas seringkali menghambat lembaga audit publik
dan legislatif dalam menjalankan pengawasan efektif terhadap
anggaran nasional. Dalam hal tersebut, masyarakat sipil dapat
meningkatkan kapasitas pengawasan pemerintah. Hal ini akan
dibahas lebih lanjut di Bagian Lima.
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Bab ini menyajikan gambaran prosedur dasar yang diikuti setiap
pemerintah dalam mengeksekusi anggaran dan dokumen-dokumen
yang diperlukan pemerintah untuk mencatat eksekusi anggaran.

1. Proses Eksekusi Anggaran
Transaksi dicatat dalam sistem pembukuan

Proses eksekusi anggaran umumnya mengikuti lima langkah (lihat
Bab 3):
 uang dikeluarkan ke departemen/instansi sesuai dengan jumlah
yang disetujui dalam anggaran;
 para instansi tersebut mulai pembelanjaan langsung atau dengan
mengadakan barang dan jasa;
 pembayaran dilakukan atas pembelanjaan tersebut;
 laporan tahunan (in-year) dibuat untuk tahun tersebut, puncaknya
pada akhir tahun dengan penutupan buku dan penyusunan
laporan akhir tahun.

Bagan 3: Proses Eksekusi Anggaran
Dana yang dikeluarkan
oleh Bendahara Negara
ke instansi

Laporan keuangan
tahunan dan akhir
tahun disusun oleh
instansi
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Transaksi dicatat
dalam sistem
pembukuan

Proses
eksekusi
anggaran

Instansi melakukan
pembelanjaaan
(menggaji, membeli
barang, dsb.)

Pembayaran dilakukan
atas barang dan jasa
yang dibeli
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Pengeluaran Dana ke departemen dan instansi pemerintah
Fase implementasi proses anggaran dimulai ketika bendahara negara
mengeluarkan dana ke departemen dan instansi terkait. Pengeluaran
tersebut biasanya terjadi setelah legislatif mengesahkan anggaran.
Transfer uang dapat dilakukan per kuartal atau per bulan dari dana
pendapatan pusat. Transfer ini dilakukan melalui surat perintah
resmi (dengan form yang disahkan pemerintah) yang mensahkan
pengeluaran uang tersebut. Surat tersebut mencantumkan pedoman
kerja anggaran yang pembelanjaannya akan dilakukan oleh instansi
tersebut.
Di beberapa negara –misalnya Portugal, Italia dan bekas koloninyainstitusi audit tertingginya (SAI) bertanggungjawab untuk menyetujui
beberapa jenis pembelanjaan publik. Menurut sistem ini, SAI
melakukan pengecekan terinci sebelum transfer dana dilakukan.
Sebaliknya, pada sistem Westminster, pengawas (lembaga yang
memadukan audit dengan tanggung jawab manajemen dana)
menyetujui transfer dari departemen keuangan ke departemen lain.
Sistem-sistem tersebut akan dibahas pada Bagian Lima.

Awal Pembelanjaan
Setelah dana dikeluarkan ke departemen-departemen, pejabat yang
berwenang mengajukan proposal pembelanjaan. Kepala bagian
akunting dari departemen keuangan (atau pejabat yang ditunjuk,
biasanya pejabat kepala keuangan) meninjau proposal-proposal
tersebut untuk memastikan bahwa isinya termasuk dalam cakupan
anggaran dan telah memenuhi prosedur. Setelah proposal disetujui,
departemen-departemen tersebut menandatangani kontrak atau
melakukan pemesanan barang atau jasa yang diperlukan untuk
melakukan pembelanjaan tersebut. (Proses ini akan dibahas lebih
rinci pada Bagian Tiga.) Pemerintah juga menggunakan sistem
manajemen penggajian untuk membayarkan gaji dan sistem
manajemen utang untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya.
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Pembayaran
Pembayaran sebenarnya untuk pembelanjaan tersebut biasanya
dilakukan oleh bagian keuangan dari departemen atau instansi
melalui cek atau transfer bank. (Di beberapa negara, bendahara pusat
yang melakukan semua pembayaran.)
Di banyak negara berbahasa Perancis, orang yang melakukan
pembayaran (“le comptable”) secara hukum dilindungi dari pengaruh
orang yang membuat keputusan pembelanjaan (“l’ordonnateur”). Di
banyak negara berkembang, pemerintah terkadang melakukan
transaksi pembayaran. Transaksi-transaksi tersebut mendorong
terjadinya korupsi dan harus digantikan dengan transaksi perbankan
formal.
Pencatatan Transaksi
Hampir semua negara berkembang menggunakan sistem akuntansi
tunai. Pada sistem ini, pembelanjaan dicatat setelah pembayaran
dilakukan, tepatnya segera setelah order pembayaran keluar.
Meskipun masuk akal, sistem ini menyulitkan kita dalam membuat
gambaran menyeluruh situasi keuangan pemerintah pada saat itu.
Misalnya, jika pemerintah masuk ke suatu kontrak untuk mengadakan
suatu barang atau jasa yang mahal, laporan keuangannya dalam
sistem akuntansi tunai tidak akan mengacu pada pembelian tersebut
hingga pembayaran benar-benar dilakukan, dan itu mungkin saja
baru terjadi beberapa bulan kemudian.
Sebaliknya pada sistem pertambahan (accrual), transaksi keuangan
dicatat ketika kegiatan yang menimbulkan transaksi tersebut terjadi.
Jadi, jika pembelanjaan terjadi ketika barang dan jasa dibeli (bahkan
meskipun pembayaran belum dilakukan) dan pemasukan dihitung
ketika pajak telah jatuh tempo atau barang dan jasa telah terjual
(meskipun pembayaran belum diterima). Sayangnya, sistem ini lebih
rumit dan hanya sedikit negara berkembang yang memiliki
sumberdaya dan kapasitas cukup untuk menjalankannya.
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Pembuatan Laporan Pembukuan dan Anggaran
Periode 12 bulan berlakunya suatu anggaran disebut sebagai tahun
pembukuan. Tahun pembukuan tidak selalu sama dengan tahun
kalender. Selama tahun pembukuan tersebut, pejabat keuangan atau
staff yang ditunjuk mencatat semua pemasukan yang besar dan
transaksi yang terjadi sepanjang tahun tersebut, dan transaksi yang
tercatat tersebut menjadi dasar bagi laporan anggaran dan akunting
tahun tersebut. Pada akhir tahun, setelah semua transaksi tercatat,
pejabat keuangan membuat laporan akhir dari semua operasi
keuangan entitas pada tahun tersebut. Laporan akhir tersebut
termasuk dalam laporan tahunan, yang diserahkan ke SAI untuk
diaudit.

2. Dokumen-dokumen Pemerintah yang
Dapat Membantu Memantau Eksekusi
Anggaran
Empat macam laporan pemerintah dapat membantu memantau
eksekusi anggaran: Anggaran yang disahkan, laporan tahunan (in-year
report), anggaran tambahan, dan laporan akhir tahun.

Anggaran yang disahkan
Setelah membahas dan memperdebatkan anggaran ayng diajukan
eksekutif, legislatif mengambil suara untuk mensahkannya secara
hukum. (Ini kemudian disebut “anggaran yang disahkan”) Di
beberapa negara, anggaran yang disahkan harus menyebutkan
alokasi ke instansi yang melakukan pembelanjaan dan bahkan program-program instansi tersebut. Namun ada juga yang hanya
menyebutkan jumlah pembelanjaan secara umum. Anggaran yang
disahkan adalah satu-satunya dokumen yang memiliki status hukum/
legal. Tingkat detailnya menggambarkan cakupan di mana
pemerintah dapat mengubah anggaran tanpa meminta pengesahan
dari legislatif. Oleh karena itu, anggaran yang disahkan sangat
penting bagi keperluan pemantauan. Anggaran yang disahkan jelas

17

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

menyatakan apa yang akan dibelanjakan pemerintah selama tahun
pembukuan yang akan datang.

Laporan Tahunan (in-year report)
Dalam fase eksekusi anggaran, pemerintah biasanya memantau
tingkat pembelanjaan, pendapatan dan utang.5 Banyak pemerintahan
yang membuat laporan bulanan, kuartalan, dan tengah tahunan yang
membandingkan hasil anggaran sebenarnya dengan anggaran yang
disetujui untuk menunjukkan apakah pembelanjaan, pendapatan dan
utang pada fase eksekusi anggaran sesuai dengan anggaran yang
disahkan.
Namun laporan tahunan ini secara umum tidak menunjukkan apakah
pemerintah benar-benar menyelenggarakan layanan yang didukung
oleh anggaran. Hanya sedikit negara yang memantau
penyelenggaraan dan kinerja layanan publik. Seperti pada contoh
kerja anggaran masyarakat sipil (lihat pada Bagian Empat), cara
terbaik bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas ini
adalah dengan pengamatan langsung terhadap penyelenggaran
proyek dan layanan, bukan sekedar mengandalkan dokumen
penelusuran anggaran yang disusun pemerintah.
Laporan-laporan tahunan dikeluarkan pemerintah sebagai satu
kesatuan atau oleh instansi-instansinya. Di beberapa negara, instansi
pengurus pendapatan negara mengeluarkan laporannya. Di negara
lain, laporan (bukan sekedar status bank negara) dikeluarkan oleh
bank sentral, bukan oleh ekselutif. Selama laporan menunjukkan apa
yang telah benar-benar dibelanjakan bukan sekedar jumlah uang
bulanan yang ditransfer ke unit pemerintahan, laporan dapat disebut
laporan tahunan.
The Organization for Economic Cooperation and Development’s Best Practices
for Budget Transparency menyarankan laporan bulanan dapat
dikeluarkan dalam empat minggu dari akhir periode pelaporan
(OECD, 2001). Laporan harus menunjukkan pendapatan yang
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diterima dan membandingkan jumlah perkiraan pendapatan bulanan
dan pembelanjaan selama periode pelaporan. Laporan juga harus
mencantumkan analisa singkat (dan penjelasan atas) selisih antara
pendapatan dan pembelanjaan yang diperkirakan dengan yang
terjadi sebenarnya.
Beberapa negara melaporkan secara rinci pembelanjaan setiap
program dan pemasukan setiap pajak; negara-negara lain
melaporkan hanya jumlah totalnya. Di beberapa negara, laporan
dikeluarkan terpisah oleh setiap unit pemerintahan; namun ada juga
yang merangkum semua informasi dalam satu laporan, dan biasanya
dilakukan oleh bendahara negara.

Anggaran Tambahan
Anggaran tambahan memungkinkan pemerintah merevisi proposal
anggarannya untuk merespons kebutuhan yang belum terantisipasi
selama tahun tersebut, misalnya bencana alam atau kekurangan dana
karena beberapa program yang perencanaan anggarannya buruk.
Meskipun anggaran tambahan bukan hal yang biasa di beberapa
negara, namun kebiasaan penggunaan anggaran tambahan yang
besar dapat dijadikan petunjuk praktik penganggaran yang buruk.
Permintaan tambahan yang bersifat rutin merusak perencanaan
dalam departemen dan instansi. Hal itu juga mengganggu debat
terbuka mengenai alokasi sumberdaya, karena perdebatan tersebut
harus terjadi ketika legislatif mengulas proposal anggaran dari
eksekutif untuk tahun pembukuan mendatang.
Praktik anggaran yang baik juga meminta anggaran tambahan harus
disetujui legislatif. Hal ini perlu untuk memudahkan pengawasan atas
anggaran tambahan. Itu penting untuk memastikan bahwa ada
pemeriksaan atas penggunaan uang rakyat oleh eksekutif.
Tabel 1 berdasarkan survey IBP pada 59 negara. Tabel ini
menunjukkan bahwa pada 35 negara, pihak eksekutif tidak
mengajukan anggaran tambahan atau meminta persetujuan legislatif
sebelum menggunakan uang yang disediakan dalam anggaran
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tersebut.6 Namun di 22 negara legislatif dimintai pendapat hanya
setelah dana dibelanjakan, atau tidak dimintai sama sekali.

Tabel 1: Waktu Persetujuan Legislatif atas Anggaran
Tambahan di 59 Negara
Sebelum anggaran
dibelanjakan, atau
eksekutif jarang
mengajukan
anggaran tambahan

Setelah dana dibelanjakan, atau
eksekutif menerapkan anggaran
tambahan tanpa persetujuan dari
legislatif

Tidak ada
keterangan/lainlain

35

22

2

Source: IBP’s Open Budget Index 2006

Laporan Akhir Tahun
Laporan akhir tahun menggabungkan informasi pada pembelanjaan
sebenarnya dari unit-unit pemerintahan, pendapatan dan utangutangnya. Ada beberapa negara yang membuat laporan ini berupa
satu dokumen untuk semua bagian pemerintahan. Di negara-negara
lain, setiap unit pemerintahan membuat laporan akhir tahun.
Laporan akhir tahun dapat berupa beberapa dokumen atau
disatukan dalam dokumen besar, misalnya proposal anggaran tahun
berikutnya.
OECD menyarankan laporan akhir tahun dikeluarkan ke publik
dalam enam bulan dari akhir tahun fiskal. Laporan tersebut harus
mencakup semua item besar yang disajikan di anggaran, menjelaskan
selisih antara perkiraan asli (yang disetujui legislatif selama tahun
tersebut) dan pembelanjaan, pendapatan dan utang sebenarnya serta
asumsi makroekonomi. Laporan juga harus menyertakan informasi
kinerja non-finansial, yang dapat digunakan untuk mengukur
perkembangan terhadap tujuan kebijakan anggaran.

6
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Lima puluh sembilan negara tersebut adalah: Albania, Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh,
Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech
Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Perancis, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia,
Jordan, Kazakhstan, Kenya, Malawi, Mexico, Mongolia, Maroko, Namibia, Nepal, New Zealand, Nicaragua,
Nigeria, Norway, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Africa
Selatan, Korea Selatan, Sri Lanka, Swedia, Tanzania, Turkey, Uganda, Amerika Serikat, Inggris, Vietnam,
dan Zambia.
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Laporan-laporan tahunan dan akhir tahun penting bagi pemantauan
karena menunjukkan sejauh mana pemerintah setia pada isi anggaran
yang disahkan. Seperti yang ditunjukkan Tabel 2, mayoritas negara
yang disurvey IBP menunjukkan dokumen-dokumen tersebut ke
publik.

Tabel 2: Penyusunan dan Publikasi Dokumen Eksekusi
Anggaran di 59 Negara7
Dokumen Anggaran

Dibuat tetapi
tidak dipublikasikan

Dipublikasikan

Anggaran yang Disahkan

0

59

Laporan Tahunan

9

47

4

50

Laporan Akhir Tahun
Source: IBP’s Open Budget Index 2006

7

Di tiga negara, laporan tahunan (in-year reports) tidak dibuat. Di lima negara lain, laporan tahunan tidak dibuat.
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Bab ini mengupas metodologi partisipatif yang diterapkan Mazdoor
Kisan Shakti Sangathan (MKSS), sebuah gerakan sosial di India, guna
menganalisis pembelanjaan pemerintah di tingkat masyarakat dan
meminta pertanggungjawaban instansi-instansi pemerintah atas
pembelanjaan tersebut. Selanjutnya, bab ini membahas sebuah koalisi
masyarakat sipil di Malawi, Civil Society Coalition for Quality Basic
Education (CSCQBE) atau Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan
Dasar yang Berkualitas. Koalisi ini menggunakan survei untuk
mengukur kualitas pendidikan dan besarnya “kebocoran” dalam
anggaran pendidikan ketika dana dialihkan dari satu tingkat
pemerintahan ke tingkat pemerintahan yang lain.

1. MKSS Melakukan Audit Sosial di India
PROFIL ORGANISASI
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Organisasi yang menjadi cikal-bakal MKSS dibentuk di India pada 1991
menyusul perebutan tanah antara seorang tuan tanah feodal dan
kaum petani dan buruh di negara bagian pedesaan, Rajasthan.
Belakangan, organisasi ini mengalihkan perhatiannya pada kegagalan
pemerintah untuk membayarkan upah minimum yang diwajibkan oleh
undang-undang kepada para buruh yang bekerja untuk program
pekerjaan umum. Karena penolakan pembayaran upah tersebut
dikaitkan langsung dengan ketidaktransparanan pemerintah (yang
memberikan peluang bagi para pejabat pemerintahan untuk
menyalahgunakan dana yang dimaksudkan untuk membayar upah),
MKSS melancarkan kampanye massa yang menuntut pengundangan
hak untuk mendapatkan informasi, juga hukum untuk melindungi hakhak buruh miskin. MKSS dipimpin oleh sebuah komite pusat dan
didukung oleh sepuluh orang staf purnawaktu dan dua orang staf
paruhwaktu. Anggotanya ribuan orang, terdiri dari petani dan buruh di
Rajasthan pedesaan. Mereka menyumbangkan waktu, uang, dan
makanan untuk kampanye-kampanye MKSS.
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a. Pendahuluan
Dalam bulan April 2006, MKSS bersama sejumlah LSM India lainnya
mengorganisir audit sosial di distrik Dungarpur, Rajasthan. (Audit
sosial adalah proses partisipatif yang mewadahi anggota masyarakat
memantau pelaksanaan program-program pemerintah di dalam
lingkungan mereka.) Hampir 800 orang dari berbagai latar belakang
turut berpartisipasi. Audit sosial tersebut berfokus pada dana program yang dibelanjakan di Dungarpur sesuai National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) atau Undang-Undang Jaminan Tenaga
Kerja Desa Nasional, yang baru-baru ini diberlakukan di India.
Undang-undang ini memberikan hak bagi setiap rumah tangga desa
untuk bekerja selama 100 hari bagi pemerintah dengan menerima
upah minimum.
Pada awal proyek tersebut, semua peserta mengikuti orientasi selama
dua hari, yang meliputi penerangan tentang manajemen NREGA,
dokumen-dokumen pemerintah yang mencatat pembayaran yang
dilakukan dengan program NREGA, serta teknik auditing sosial.
Orientasi tersebut juga membantu peserta mengembangkan
keterampilan berkomunikasi yang dapat dimanfaatkan selama audit
sosial berlangsung, antara lain penggunaan lagu, pertunjukan
boneka, dan pertunjukan drama di jalanan.
Selanjutnya, para peserta dibagi menjadi 31 kelompok yang masingmasing terdiri dari 20—25 orang dan dibekali dengan “kotak audit
sosial”. Dengan mengenakan turban warna-warni, mengacungacungkan boneka dan bendera, bersenjatakan megafon, dan
menyandang tas-tas yang dipenuhi daftar nama buruh dan gaji yang
diterima mereka, para peserta berpencar ke seluruh penjuru distrik.
Selama tujuh hari berikutnya, para peserta mengunjungi setiap desa
dan tempat kerja yang menjalankan program-program NREGA. Kirakira ada 140.000 orang buruh yang mereka jumpai tengah
membantu pembangunan jalan raya, bendungan, sumur, dan lainlain. Dengan arahan NREGA, para peserta mendiskusikan
pelaksanaan program bersama buruh-buruh tersebut, dan mengecek
apakah program itu sudah dijalankan sesuai dengan standar NREGA.
Antara lain, NREGA mewajibkan pembayaran upah minimum secara
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teratur, kelengkapan kotak pertolongan pertama, dan air minum di
tempat kerja, dan pengaturan jasa penitipan, pengawasan, dan
pengasuhan bagi ibu-ibu yang bekerja. Hukum mengharuskan
catatan program selalu tersedia di tempat kerja tersebut sehingga
memungkinkan warga melakukan sidak ketika pelaksanaan program
sedang berlangsung.
Audit sosial di Dungarpur mengidentifikasi banyak pelanggaran
hukum, misalnya upah minimum tidak dibayarkan, upah dibayarkan
terlambat, dan buruknya fasilitas di tempat kerja. Pola pembayaran
upah juga mencuatkan kekhawatiran serius: di tempat-tempat kerja
itu, kebanyakan pekerja dibayar jauh di bawah upah minimum yang
ditetapkan undang-undang negara, yaitu, 73 rupee India (sekitar 1,8
dolar AS) per hari karena upah dihitung berdasarkan tugas-tugas
yang selesai dikerjakan. Praktik ini melanggar pedoman NREGA yang
ditetapkan pemerintah pusat, yang dengan tegas menetapkan bahwa
upah buruh tidak boleh di bawah upah minimum yang ditetapkan
pemerintah negara bagian itu untuk buruh tani. Semua isu ini
diangkat dalam forum publik dengan pemerintah distrik, yang
berjanji akan mengadakan tindak korektif.

b. Metodologi
Memang keterlibatan LSM membawa manfaat bagi audit sosial,
namun partisipasi pihak ketiga seperti itu tidak selalu diperlukan.
Masyarakat yang telah mengalami pemberdayaan dapat saja
melaksanakan audit sosial sendiri. Namun LSM juga dapat
membantu suatu masyarakat yang tengah melakukan audit sosial
dengan cara (1) memberikan pelatihan proses audit sosial bagi
anggota masyarakat, (2) mengakses informasi yang diperlukan untuk
melaksanakan audit sosial. (3) membantu menyusun dan
menyosialisasikan informasi kepada masyarakat, dan (4)
mendokumentasikan hasil-hasil temuan audit sosial dan dilanjutkan
dengan mendesak pejabat-pejabat publik agar mengambil tindakan.
Untuk melaksanakan audit sosial, ada tujuh tahap yang tidak bisa
lepas dari proses tersebut, yaitu:
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Tahap 1: Identifikasi Lingkup Audit
Dalam suatu masyarakat, beberapa instansi pemerintah
melaksanakan program yang berbeda-beda secara bersamaan.
Langkah pertama dalam audit sosial ialah mengidentifikasi program
dan instansi spesifik yang hendak diseleksi untuk diaudit, serta
periode (jumlah tahun) yang akan dipertimbangkan.
Pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu menentukan lingkup
audit sosial:
1. Seberapa besar kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai
program-program itu dari instansi pemerintah, dan apakah
informasi tersebut selalu tersedia sepanjang periode audit?
2. Sampai sejauh mana keterlibatan yang bisa dilakukan
masyarakat? Semakin terlibat suatu masyarakat, semakin besar
potensi untuk terlaksananya audit yang luas.
3. Sumberdaya apa saja yang disediakan organisasi yang
mengoordinasikan audit? Idealnya, organisasi tersebut mencari
sumberdaya dari dalam masyarakat tempat audit akan
dilaksanakan. Sumber daya tersebut bisa berupa ruang publik
atau relawan yang membantu logistik.
4. Seperti apa hubungan antara pejabat pemerintah dan organisasi
yang mengoordinasi audit? Pejabat-pejabat yang bersimpati dapat
memainkan peran penting jika organisasi menginginkan tindak
korektif berdasarkan hasil-hasil audit.
5. Apa fokus strategi kelompok yang melakukan audit?
Suatu kelompok dapat berupaya melakukan audit terhadap
instansi/program yang sesuai dengan fokus kegiatannya.

Tahap 2: Mengembangkan Pemahaman yang Jelas tentang
Manajemen Program
Program-program yang akan diaudit dapat dikelola oleh pemerintah
pusat melalui kantor-kantor daerah, instansi pemerintah negara
bagian/propinsi, dikelola langsung oleh pemerintah daerah, atau
gabungan dari instansi-instansi ini.
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Organisasi yang mengoordinasi audit sosial harus memeriksa struktur
administrasi yang akan membawahi manajemen program-program
yang hendak diaudit. Akan bermanfaat jika organisasi tersebut
menyusun buku panduan sederhana yang memetakan berbagai
instansi yang terlibat dalam pengelolaan program-program itu,
pertanggungjawaban dan struktur manajerial masing-masing instansi,
serta aliran dana untuk program. Informasi ini memungkinkan
diketahuinya instansi (dan mungkin kantor) yang tepat yang nantinya
bertanggung jawab untuk proyek ini—dan kalau perlu, menghadap
atasan pejabat yang enggan memberikan informasi.
Organisasi yang mengoordinasi pelaksanaan audit juga harus
mengidentifikasi individu-individu di dalam masyarakat yang sudah
pernah mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Mereka akan
menjadi narasumber yang baik mengenai dokumen-dokumen yang
ditangani para manajer proyek, misalnya dokumen yang
berhubungan dengan gaji buruh dan pembelian material.

Tahap 3: Memperoleh Informasi tentang Program-program
yang Diaudit
Organisasi pengoordinasi audit sosial memerlukan akses ke banyak
dokumen, antara lain, catatan pembukuan (seperti buku kas, daftar
gaji, dan tagihan pembelian material), catatan-catatan teknis
(misalnya buku pengukuran milik perencana proyek dan spesifikasi
kontrak), serta catatan-catatan manajerial (seperti sertifikat
pemanfaatan dana, yang dikeluarkan manajer program jika proyek
selesai). Organisasi perlu mendokumentasikan berbagai jenis catatan
yang dibuat pemerintah selama melaksanakan sebuah proyek.
Akses ke setiap catatan rinci tidak terlalu penting, namun akses ke
catatan-catatan pengeluaran yang dinyatakan telah diadakan,
sangatlah penting. Catatan-catatan ini meliputi:
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tagihan-tagihan yang menunjukkan pembelian material oleh
pemerintah daerah dan tagihan dari pihak kontraktor yang
mendokumentasikan pembayaran-pembayaran yang dilakukan
pada semua tahap periode proyek (hal ini penting, terutama
untuk memperoleh laporan akhir tagihan yang berisi daftar
semua biaya yang diadakan oleh pihak kontraktor);
catatan stok material yang dibeli instansi-instansi lain dan
dikirimkan ke pemerintah daerah untuk digunakan dalam
proyek-proyek bangunan;
kuitansi atau tanda terima dengan tanda tangan/cap jempol para
pihak ketiga yang menerima manfaat dari program, yang
mengakui kuitansi atau tanda terima adanya transfer tunai
langsung kepada mereka;
catatan perencana proyek, meliputi buku-buku pengukuran yang
memperlihatkan spesifikasi bangunan untuk proyek pekerjaan
umum (seperti jumlah semen yang diperlukan untuk proyek,
perkiraan tenaga kerja, dan desain proyek); dan
daftar nama buruh yang dipekerjakan di lokasi proyek, jumlah
hari bekerja, besarnya upah, jumlah total yang dibayarkan kepada
buruh, dan tanda tangan/cap jempol para buruh yang mengakui
tanda terima atau kuitansi upah itu.

Besar kemungkinan tuntutan atas informasi akan terhadang
penolakan kuat dari pejabat daerah apabila mereka merasa terancam
oleh konsekuensi dari pengungkapan informasi tersebut. Para pejabat
mungkin akan mengancam, membujuk, memengaruhi, atau
mengabaikan orang-orang yang mencari informasi. Untuk
membangun kepemilikan proses audit sosial — dan untuk membantu
proses tersebut tetap berjalan —para relawan dari masyarakat yang
bersangkutan harus terlibat sepenuhnya dalam perjuangan panjang
untuk memperoleh informasi itu. Sukses yang merupakan buah dari
perjalanan panjang untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan
masyarakat lokal bukan saja berarti audit yang sukses, namun juga
sama dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Tahap 4: Menyusun Informasi
Setelah informasi didapat, organisasi koordinator harus bekerja sama
dengan para relawan setempat untuk memilah data dan menyiapkan
arsip-arsip proyek yang terkait dengan informasi itu ke dalam format
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yang dapat diakses.
MKKS menyusun informasi proyek menjadi matriks-matriks yang
merangkum dengan jelas aneka ragam informasi yang diperoleh dari
catatan-catatan proyek. Contohnya, satu matriks didasarkan pada
informasi dari daftar nama buruh yang mengungkap kasus-kasus
penipuan ketika para buruh tercatat bekerja pada dua lokasi proyek
yang berbeda pada hari yang sama.
Organisasi koordinator juga membuat grafik-grafik sederhana yang
mengilustrasikan jumlah material bangunan yang mungkin
diperlukan untuk membangun proyek infrastruktur khusus dalam
sebuah masyarakat. Dengan grafik-grafik tersebut, dapat dibuat
perhitungan kasar untuk membandingkan jumlah material bangunan
yang dipesan untuk sebuah proyek bangunan dengan standar industri
untuk proyek-proyek semacam itu.

Tahap 5: Penyebaran Informasi
Berikutnya, organisasi koordinator membuat salinan dari dokumen
dan matriks proyek, kemudian membawa semuanya ke desa-desa
tempat dengar pendapat publik digelar. Beberapa tim relawan
berkeliling dari rumah ke rumah, membagi-bagikan informasi dari
arsip-arsip proyek tersebut.
Pertemuan-pertemuan dengan warga yang pernah mengerjakan atau
tinggal berdekatan dengan proyek tertentu bisa sangat membantu.
Selama berlangsungnya audit MKSS, salinan daftar nama buruh
terbukti menjadi sumber yang menarik karena warga mengenali
adanya nama-nama fiktif atau nama orang yang sudah meninggal
dunia. Warga juga bisa mengenali tagihan-tagihan palsu untuk
pengeluaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan setempat dalam
sebuah proyek karena mereka menyatakan perusahaan itu tidak ada
dalam komunitas mereka.
Tim audit sosial juga mengunjungi setiap lokasi proyek dan secara
fisik memeriksa kesempurnaan semua tahap yang diantisipasi dalam
rencana bangunan. Tim juga mengunjungi para penerima manfaat
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program sosial tersebut guna memeriksa apakah mereka benar-benar
telah menerima dana seperti yang dinyatakan dalam catatan
pembelanjaan. Relawan-relawan lokal membantu mengidentifikasi
lokasi-lokasi proyek dan para penerima manfaat program, serta
memfasilitasi kunjungan dengan mereka.
Semua informasi yang dihimpun dari masyarakat harus dicatat dalam
arsip-arsip proyek terkait. Siapa pun yang telah memberikan
informasi harus diberitahu mengenai dengar pendapat publik
berikutnya dan didorong untuk angkat bicara di sana.
Proses penyebaran informasi dapat berlangsung seminggu sampai
beberapa bulan. Proses ini memberi kesempatan untuk membangun
momentum di dalam masyarakat menjelang hari dengar pendapat
publik digelar.

Tahap 6: Gelar Dengar Pendapat Publik
Agar tampak menarik di mata masyarakat daerah, dengar pendapat
publik perlu diselenggarakan dengan meriah. Jika tahap
pengumpulan dan penyebaran informasi terlaksana efektif, adanya
dengar pendapat itu pasti sudah tersebar luas di kalangan komunitas,
yang pasti menaruh banyak harapan pada acara tersebut.
Perlu upaya khusus untuk memastikan bahwa lokasi dengar pendapat
akan dapat dimasuki oleh semua warga. Acara dengar pendapat tentu
berlangsung hampir sehari penuh. Dengan demikian, perlu ada
tempat duduk, air, dan perbekalan lainnya bagi hadirin. Namun
sebaiknya jangan menggunakan ruang pertemuan yang luas, karena
forum tampak elite atau “birokratis” dan bisa mengurangi keinginan
untuk berpartisipasi.
Ada lima kelompok yang berperan penting dalam dengar pendapat:



Organisasi koordinator audit sosial—bersama para relawan
setempat. Mereka inilah yang harus menentukan agenda.
Panel yang terdiri dari warga-warga terkemuka (dan bila
memungkinkan, pejabat pemerintahan senior) untuk memimpin
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dengar pendapat. Mereka ini yang akan mengumumkan
peraturan dalam acara dengar pendapat, misalnya, larangan
menggunakan bahasa yang kasar.
Media lokal. Mereka sebaiknya diundang untuk menghadiri
dengar pendapat dan memberi laporan tentang hasil temuan
yang acapkali mengejutkan, yang barangkali terkait hubungannya
dengan korupsi dalam proyek-proyek negara.
Para pejabat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan
proyek-proyek tersebut harus diundang untuk hadir. Sebaiknya
dijelaskan kepada mereka bahwa dengar pendapat bukanlah
ajang untuk saling tuduh, melainkan kesempatan bagi masyarakat
untuk memberikan umpan balik. Para pejabat yang tidak terbiasa
dengan pertanggungjawaban di hadapan publik mungkin tidak
senang dengan prospek dengar pendapat ini, namun rasa ingin
tahu dan kemarahan karena ketidakadilan moral dapat
memotivasi mereka untuk hadir. (Dalam kasus-kasus tertentu, ada
baiknya meminta pejabat senior agar memerintahkan para
pejabat daerah untuk menghadiri dengar pendapat itu.)
Yang terakhir, peran terpenting di acara dengar pendapat
dipegang oleh masyarakat. Perbedaan antara audit sosial yang
berhasil dan yang tidak ditentukan oleh audiensi yang besar dan
aktif.

Setelah anggota-anggota masyarakat memberikan kesaksian, para
pejabat terkait harus diberi kesempatan penuh untuk menjelaskan
tindakan mereka atau menanggapi pernyataan yang bernada
menentang mereka. Tahap ini mudah sekali berubah menjadi ricuh.
Oleh karena itu, tahap ini wajib dikelola dengan cara yang menjamin
suara semua peserta didengarkan dan dicatat.
Dalam audit-audit sosial yang digelar MKSS, satu persatu para
pembicara memaparkan contoh-contoh korupsi, ketidakefisienan
dalam penggunaan dana masyarakat, serta buruknya perencanaan
dalam tubuh instansi pemerintahan. Diskusi memanas ketika para
pejabat publik berusaha membela proyek-proyek mereka dan warga
desa segera menunjuk adanya ketidakkonsistenan dalam pernyataanpernyataan mereka. Dalam beberapa audit sosial, para pejabat publik
bahkan mau mengakui kesalahan dan menyerahkan dana yang
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pernah mereka curi kepada panel yang bertindak sebagai pengambil
keputusan dalam dengar pendapat itu.

Tahap 7: Tindak Lanjut terhadap Dengar Pendapat
Kesimpulan dari dengar pendapat harus dimasak menjadi kampanye
advokasi efektif yang mampu menunjuk contoh kasus salah urus
maupun pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang lebih luas
menyangkut transparansi dan akuntabilitas.
Laporan resmi tentang audit sosial tersebut disusun setelah dengar
pendapat usai, dan tembusannya dikirimkan ke para pejabat senior
pemerintahan terkait, media, dan kelompok-kelompok lain yang
terlibat dalam kampanye. Laporan tersebut juga harus memberikan
rekomendasi tentang langkah-langkah spesifik menghadapi para
pejabat yang menyimpang dan perubahan kebijakan guna
meningkatkan mutu penyelenggaran layanan pemerintah.
Dengan demikian, organisasi koordinator harus berupaya
memastikan bahwa kesimpulan-kesimpulan dari audit sosial tersebut
telah ditindaklanjuti tindakan. Ada kemungkinan instansi-instansi
pemerintah bersikap lamban dalam merespons hasil-hasil audit dan
memerlukan tekanan dari luar.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Antara 1995 dan 2005, MKSS telah mengorganisir banyak acara
dengar pendapat untuk membangun momentum seputar kampanye
hak atas informasi di India, baik di tingkat negara bagian (Rajasthan)
maupun di tingkat nasional. Semua acara dengar pendapat ini
mendapat sambutan luas. Ribuan pengunjuk rasa turut serta dengan
MKSS menuntut agar Rajasthan mengesahkan undang-undang yang
memberikan warga hak atas informasi. Dewan legislatif mengesahkan
undang-undang itu pada 2000. Kampanye hak atas informasi
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kemudian mengarahkan perhatiannya pada pemerintah nasional, dan
lima tahun kemudian parlemen India meloloskan hukum yang
menjamin hak warganegara atas informasi.
Hak atas informasi merupakan senjata ampuh bagi bermacam
kelompok warga. Contohnya, konvensi tahun 2000 yang
diselenggarakan National Campaign for People’s Right to Information—Kampanye Nasional bagi Hak Rakyat atas Informasi,
menyajikan 39 lokakarya tentang dampak hak atas informasi tersebut
terhadap isu-isu seperti pengelolaan persediaan bahan makanan
pokok, korupsi, dampak merugikan dari globalisasi ekonomi, serta
orang hilang sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang
dilakukan negara. Konferensi ini menyedot perhatian 400 peserta
dari seluruh penjuru India.
Selain itu, MKSS dan beberapa kelompok masyarakat sipil lain
memanfaatkan momentum dari kampanye hak atas informasi
tersebut untuk menuntut program pemberian hak pekerjaan bagi
warga desa yang miskin. Kampanye ini membuahkan hasil ketika
pemerintah mengundangkan NREGA (tersebut di atas), yang
memberikan hak bagi setiap rumah tangga desa 100 hari bekerja
dengan upah minimum dari pemerintah. Keistimewaan dari NREGA
ini adalah bahwa pemerintah negara bagian didorong untuk
mengorganisir audit sosial dengan menggunakan teknik-teknik yang
diadopsi oleh MKSS untuk memonitor pelaksanaan program
NREGA.
Dalam tahun 2007, organisasi masyarakat sipil di hampir setengah
lusin negara bagian di India memanfaatkan hak atas hukum informasi
ini untuk mendapatkan dokumen-dokumen pemerintah tentang
pelaksanaan NREGA dan mengorganisir audit sosial mengenai
kegiatan-kegiatan yang dibiayai NREGA di masyarakat mereka. Auditaudit ini berhasil mengungkap hasil-hasil yang mirip dengan hasilhasil yang diungkapkan audit Dungarpur sebagaimana tersebut di
atas.
Melalui perkembangan yang signifikan, pemerintah negara bagian
Andhra Pradesh kemudian mengakui pentingnya audit sosial dalam
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mengekang korupsi pada pelaksanaan program-program NEGRA.
Pemerintah negara bagian Andhra Pradesh bekerjasama dengan
sejumlah kelompok masyarakat sipil guna memperluas penggunaan
metodologi audit sosial.

Tantangan
Sejumlah tantangan dihadapi MKSS dalam melaksanakan audit
sosial. Contohnya, walaupun ada hukum hak atas informasi, akses
menuju informasi tetap menjadi hal yang sulit diperoleh di India.
Pejabat pemerintah yang bersalah melakukan salah urus keuangan
enggan memberikan informasi yang mungkin memberatkannya, dan
mungkin menolak menanggapi permintaan yang dibuat berdasarkan
hukum hak atas informasi, atau mungkin mengaburkan, menundanunda, atau menyembunyikan informasi.
Bahkan, kalaupun dapat diperoleh MKSS, catatan-catatan tersebut
tidak teratur rapi dan sulit dipahami. Buruknya pengelolaan catatan
di kantor-kantor pemerintahan memperlambat proses audit sosial
dan melemahkan dampaknya.
Selain itu, para pejabat pemerintah terkadang mengintimidasi dan
bahkan mengancam penduduk desa untuk mencegah mereka bersaksi
di forum-forum publik. Dalam situasi demikian, warga dapat menjadi
ragu-ragu untuk menyuarakan keluhan mereka terkait programprogram pemerintah.
Terakhir, agar mewujudkan potensinya secara maksimal, proses audit
sosial harus disertakan ke dalam proses perencanaan anggaran
pemerintah. Hanya dengan demikianlah warga setempat memiliki
kesempatan untuk secara teratur meminta pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan program-program publiknya.
Informasi tentang MKSS bisa diperoleh dengan mengirim email ke alamat
mkssrajasthan@gmail.com. MKSS tidak mempunyai situs web, namun tulisan
lengkap mengenai organisasi ini dapat diakses dengan menggunakan mesin
pencari Internet.
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2. Civil Society Coalition for Quality Basic
Education Melaksanakan Survei-survei
Penelusuran Belanja Publik di Malawi
PROFIL ORGANISASI
The Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) atau
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Dasar yang Berkualitas,
dibentuk pada 2000. Organisasi ini terdiri dari 67 kelompok
masyarakat sipil di Malawi, termasuk LSM, organisasi berbasis
komunitas, persatuan guru-guru, organisasi berbasis agama, dan
jaringan-jaringan kerja distrik. CSCQBE menyatukan organisasiorganisasi ini dengan tujuan bersama, yaitu memperjuangkan hak
untuk mendapat pendidikan dasar yang berkualitas. CSCQBE telah
mengikrarkan komitmen jangka panjang untuk memantau
kemajuan Malawi menuju pencapaian sasaran Pendidikan untuk
Semua yang disepakati dalam Konferensi Dakar pada bulan April
tahun 2000, juga Millennium Development Goals. (Dalam tahun
2000, PBB menyetujui resolusi yang mengakui delapan Millennium
Development Goals yang perlu dicapai setiap negara. Kedelapan
sasaran itu berkisar dari menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem
sampai menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menyediakan
pendidikan dasar universal pada 2015.)

a. Pendahuluan
Pendidikan dasar sudah dicanangkan Malawi sejak tahun 1994,
namun sampai tahun 2001, kualitas pendidikan belum juga membaik
meskipun pembiayaan pemerintah untuk pendidikan semakin meningkat. Banyak warga curiga bahwa penyebabnya adalah korupsi dan
salah kelola yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh, dalam kasus
yang mendapat liputan luas pada 1999, Kementerian Pendidikan
menjadi korban penipuan 187 Kwacha Malawi (sekitar 1,3 juta dolar
AS) yang ditujukan untuk pembangunan sekolah. Kelompok-kelompok masyarakat sipil percaya bahwa dengan pantauan yang cermat
terhadap anggaran dan pengeluaran pemerintah, mereka dapat
membantu mencegah korupsi dan mendorong pengelolaan dana
masyarakat yang lebih baik.
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Untuk alasan inilah CSCQBE mengambil keputusan untuk memusatkan perhatiannya pada sektor pendidikan. Dana pendidikan dasar
yang disetujui parlemen Malawi dikeluarkan dari kas negara langsung ke rekening-rekening distrik. Dari rekening distrik, dana dialokasikan sesuai kebijakan majelis-majelis distrik. Sistem yang terdesentralisasi ini hanya memberikan akuntabilitas terbatas, karena pemerintah nasional dan pemerintah distrik tidak banyak memberi informasi tentang penggunaan dana-dana tersebut. Namun survey penelusuran CSCQBE menghasilkan data independen tentang penggunaan dana pendidikan. Masyarakat sipil dapat menggunakan data independen tersebut untuk melakukan advokasi demi pembiayaan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif.
CSCQBE pun berupaya meningkatkan pemahaman publik akan
kebijakan pendidikan, kebijakan anggaran, dan keharusan akan
akuntabilitas. Untuk itu, CSCQBE telah membentuk 13 jaringan kerja
distrik untuk mendesentralisasikan pemantauan terhadap anggaran
belanja pendidikan. Jaringan-jaringan tersebut mendukung pemantauan anggaran belanja sekolah yang dilakukan oleh kelompok
berbasis sekolah atau kelompok berbasis masyarakat, seperti dewan
sekolah atau persatuan orangtua-guru. CSCQBE, pada gilirannya,
membekali jaringan-jaringan ini dengan pendampingan teknis (technical assistance) guna menguatkan kapasitas mereka dalam menunjang
upaya-upaya daerah.
Diharapkan bahwa setelah jaringan-jaringan distrik ini beroperasi
penuh, mereka dapat mendorong organisasi-organisasi anggotanya
untuk terlibat dalam pemantauan anggaran di bidang-bidang lain di
luar pendidikan.

b. Metodologi
The Public Expenditure Tracking System (PETS) adalah metodologi untuk
menelusuri pembelanjaan publik yang menyajikan pendapatan dan
pembelanjaan dalam format yang memudahkan penggunanya
membaca aliran anggaran. Dengan menggunakan PETS, suatu
organisasi dapat menelusuri aliran sumberdaya yang melewati
berbagai tingkat pemerintah sampai ke pengguna akhir dan
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mengidentifikasi adanya kebocoran. Contohnya, PETS dapat
digunakan untuk menelusuri dana-dana pendidikan yang disetujui
pemerintah pusat untuk perbaikan sekolah karena dana mengalir
melalui pemerintah distrik ke sekolah itu sendiri. PETS pertama kali
diterapkan oleh Bank Dunia di Uganda (lihat Kotak 1). Sejak saat itu,
PETS dipergunakan oleh berbagai organisasi multilateral dan donor
nasional di lusinan negara di seluruh dunia.

KOTAK 1: PENGALAMAN UGANDA DENGAN PETS
Dalam era pertengahan tahun 1990an, Bank Dunia—salah satu
donatur terbesar bagi pemerintah Uganda—mengamati bahwa
walaupun ada peningkatan signifikan alokasi anggaran Uganda untuk
sekolah dasar dalam lebih dari satu dasawarsa ini, jumlah murid yang
terdaftar tetap tidak mengalami perkembangan. Ada kecurigaan
bahwa kebocoran atau pengalihan dana telah menyebabkan dana
yang mencapai sekolah dasar kurang dari jumlah yang dianggarkan
untuk mendanai sekolah-sekolah tersebut.
Untuk mengungkap fakta, untuk pertama kalinya Bank Dunia
melakukan survey penelusuran pembelanjaan publik. Hasil-hasil
temuan survey tersebut membenarkan ketakutan terburuk para
pejabat: antara tahun 1991—1995, rata-rata hanya 13 persen dari
dana bantuan per-siswa tahunan yang mencapai sekolah-sekolah
dasar. Selebihnya diselewengkan atau disalahgunakan untuk tujuantujuan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendidikan.
Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah besar
dan yang mayoritas muridnya dari keluarga berada justru lebih
banyak menerima manfaat dari dana bantuan itu ketimbang
sekolah-sekolah kecil dan miskin. Bahkan, setengah dari sekolahsekolah tersebut tidak menerima dana sama sekali.
Temuan yang mengejutkan ini mendesak pihak yang berwenang
untuk mengambil sejumlah inisiatif guna meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas. Pemerintah pusat mulai mempublikasikan semua
transfer dana ke distrik-distrik dan mewajibkan sekolah-sekolah dan
kantor-kantor distrik memberitakan informasi tentang semua transfer
dana yang diterima. Komite-komite sekolah juga mendapat pelatihan
tentang cara menggunakan informasi tersebut untuk meminta
akuntabilitas pihak-pihak yang berwenang. Upaya-upaya ini memberi
hasil yang dramatis: ketika survey sekolah dilakukan kembali pada
1999, diketahui bahwa lebih dari 90 persen dana yang dianggarkan
bagi sekolah-sekolah telah berhasil mencapai sasarannya (Sundet,
2004).
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Dalam kurun waktu antara tahun 2002 dan 2007, CSCQBE sudah tiga
kali menerapkan PETS untuk menyurvei belanja-belanja pendidikan.
Metodologi CSCQBE pun kian membaik. Sebagai bagian dari proses
PETS, anggota-anggota CSCQBE yang berbasis pada komunitas
membagikan serangkaian kuesioner standar kepada para guru dan
pejabat pendidikan di seluruh negeri. Kuesioner yang dibagikan
kepada kepala sekolah di sejumlah sekolah berupaya mencari
informasi tentang siswa (jumlah siswa, angka kelulusan, angka putus
sekolah, dll.), guru (kualifikasi, kekurangan jumlah guru, perumahan,
dll.). pengambilan gaji (gaji guru seringkali dibayarkan secara tunai,
khususnya di daerah-daerah pedesaan), ketersediaan bahan-bahan
ajar dan pembelajaran, fasilitas-fasilitas, penyeliaan, dan
akuntabilitas. CSCQBE menyeleksi sampel representatif terdiri dari
500 sekolah (sekitar sepersepuluh dari jumlah sekolah di negara ini)
untuk surveinya, baik sekolah di desa ataupun di kota.
Kuesioner tingkat-sekolah mengumpulkan data tentang jumlah siswa,
tingkat staf, perumahan guru dan siswa, serta kualifikasi guru.
Kuesioner ini meliputi pertanyaan tentang usulan anggaran belanja
operasional yang dikirimkan sekolah kepada Menteri Keuangan,
dana yang benar-benar diterima dari kementerian, serta belanja
operasional yang sesungguhnya (actual recurrent expenditures) selama
masa tiga bulan pengambilan contoh. Pertanyaan-pertanyaan lain
mengarah pada kelayakan ruang kelas dan bahan-bahan
pembelajaran.
CSCQBE juga menghimpun data dari majelis distrik, kantor
pendidikan distrik, kantor divisi, Education Supplies Units—Unit
Pembekalan Pendidikan, dan fakultas-fakultas pendidikan guru.
Komisaris distrik diberi kuesioner yang meminta informasi tentang
jumlah dana yang diminta dari Kementerian Keuangan untuk belanjabelanja operasional, jumlah yang kemudian dialokasikan untuk distrik
tersebut, serta jumlah sesungguhnya yang diterima distrik dan
dibelanjakan setiap bulan (termasuk tujuan-tujuan pembelanjaan
dana tersebut). Selain itu ada pertanyaan lain tentang rencana proyekproyek pendidikan dasar dalam anggaran saat itu dan proyek yang
baru-baru ini dilaksanakan, berikut biayanya.
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Para pengelola pendidikan distrik pun ditanyai tentang belanjabelanja operasional dalam masa tiga bulan pengambilan contoh
tersebut serta alokasi bulanan dalam anggaran pendidikan dasar
(dibandingkan dengan dana-dana yang diterima dan
pengeluarannya). Juga ditanyakan data jumlah siswa, jumlah staf,
distribusi gaji, serta transportasi dan fasilitas.
Unit perbekalan disurvey untuk mengetahui dengan pasti kebutuhankebutuhan anggaran dibandingkan dengan alokasi dana yang
sesungguhnya untuk bahan ajar dan bahan pembelajaran, untuk
menilai proses pembelian dan proses pengiriman, serta
mendapatkan informasi tentang banyaknya bahan yang telah
diterima.
Sekretariat CSCQBE mengumpulkan kuesioner, memasukkan data ke
dokumen elektronik, lalu menganalisisnya untuk membuat laporan
tahunan. Perhatian khusus dicurahkan pada:









setiap peningkatan dalam alokasi anggaran;
selisih antaranggaran untuk tingkat pendidikan yang berbedabeda;
jumlah bahan ajar dan bahan pembelajaran yang diterima sekolah
dan perguruan tinggi;
jumlah dan ketepatan waktu penerimaan gaji guru;
jumlah guru yang direkrut dan dididik;
persebaran guru di seluruh area geografis;
jumlah murid di setiap sekolah, terutama berhubungan dengan
gender; dan
jumlah anak yang dengan kebutuhan khusus dan ketersediaan
bahan-bahan ajar bagi mereka.

Draft laporan diedarkan di antara organisasi-organisasi CSCQBE dan
didiskusikan dalam rapat khusus untuk mendapat persetujuan,
kemudian dibuat laporan akhir.
CSCQBE mempublikasikan laporan itu dalam rapat terbuka bersama
para pejabat kementerian, anggota parlemen, mitra-mitra
pembangunan, dan media dalam diskusi anggaran parlemen.
Selanjutnya, hasil diskusi dibahas dalam pertemuan-pertemuan
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distrik yang digelar CSCQBE bersama para pejabat majelis distrik,
pejabat pendidikan distrik, LSM, serta pejabat sekolah, dan bila
diperlukan, merumuskan rencana-rencana tindakan untuk mengatasi
masalah. Laporan tersebut diliput oleh surat kabar, radio, dan televisi.
Salinan laporan tersebut juga dikirimkan CSCQBE kepada semua
stakeholder utama seperti menteri, kantor kepresidenan, para donatur,
serta meminta komitmen dan tanggapan mereka terhadap isu-isu
yang diangkat laporan tersebut. Masalah komitmen ini mendapat
perhatian serius dari CSCQBE, yang kemudian terus memantau
pelaksanaannya.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Sejumlah sukses penting berhasil diraih CSCQBE melalui PETS ini.
Dalam tahun 2002, misalnya, ketika pemerintah menutup sejumlah
perguruan tinggi pendidikan guru karena kekurangan dana,
kelompok-kelompok masyarakat sipil melancarkan kampanye tiga
bulan yang memaksa pemerintah untuk kembali membuka sekolahsekolah itu. Koalisi ini berpendapat bahwa penutupan sekolah-sekolah
tersebut melanggar komitmen pemerintah sendiri untuk mendidik
6.000 orang guru setiap tahun.
Pada 2003, diketahui bahwa sejumlah guru terlambat menerima gaji
atau tidak menerima gaji sama sekali. Kelompok-kelompok
masyarakat sipil menekan sebuah komite parlemen untuk mengkaji
isu ini. Komite tersebut mengirim laporannya ke Majelis Nasional.
Tahun 2004, setelah menyaksikan keberhasilan upaya CSCQBE,
pemerintah melakukan survei penelusuran pembelanjaan sendiri.
Masyarakat sipil dilibatkan dalam perencanaan dan pemantauan
survei tersebut.
Kelompok-kelompok masyarakat sipil juga menekan pemerintah
agar membuat alokasi anggaran yang ditujukan untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus dan membelikan bahan-bahan khusus bagi
guru yang menitikberatkan perhatiannya pada siswa-siswa dengan
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kebutuhan khusus.
Di samping itu, kini pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan
pendidikan antara desa dan kota. Pemerintah berencana akan
memberikan insentif guna menarik minat guru ke desa dan
membangun perumahan bagi guru-guru desa.
Dalam kegiatannya, CSCQBE kini bekerjasama dengan lembaga
internasional seperti Bank Dunia, UNESCO, the Global Campaign
for Education—Kampanye Global untuk Pendidikan, dan the Africa
Network Campaign for Education For All—Kampanye Jaringan
Afrika untuk Pendidikan Bagi Semua. CSCQBE juga diundang untuk
berpartisipasi dalam rapat-rapat pemerintah dan kelompokkelompok kerja untuk pendidikan. Pengalaman-pengalaman ini
dimanfaatkan CSCQBE untuk membantu memperluas ruang dan
pengaruh masyarakat sipil dalam masyarakat Malawi dan
meningkatkan kapasitas pemantauan dan evaluasinya.

Tantangan
Dalam melaksanakan survey penelusuran pembelanjaan publik,
CSCQBE menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pejabat-pejabat
pemerintah tidak selalu mempublikasikan seluruh data anggaran dan
pembelanjaan. Akibatnya semakin sulitlah upaya penelusuran
pembelanjaan dan penentuan sejauh mana usaha pemerintah dalam
memperbaiki sistem pendidikan.
Kedua, dalam banyak hal, informasi yang diberikan para pejabat
tidak lengkap, atau para pejabat menolak memberikan informasi
dengan menyatakan mereka masih berusaha menghimpun informasi
tersebut.
Ketiga, kapasitas teknis yang dimiliki kebanyakan anggota koalisi
untuk menganalisis data anggaran pendidikan hanya terbatas.
Keempat, anggota-anggota koalisi sudah sibuk dengan bermacammacam komitmen dan waktu yang bisa mereka investasikan untuk
proses PETS terbatas. Dalam beberapa kasus, hal ini mempengaruhi
kualitas laporan yang diserahkan mereka yang mengumpulkan
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informasi untuk survei tersebut.
Terakhir, negara Malawi menghadapi banyak tantangan yang harus
diatasi sebelum bisa memenuhi tujuan Pendidikan Untuk Semua dan
Millennium Development Goals. Dalam tahun anggaran 2005/6,
pendidikan hanya mengisi 13 persen dari anggaran di negara itu—
turun dari 28 persen pada 1990-an. Jumlah ini jauh di bawah anjuran
dunia internasional, yaitu, 26 persen, untuk mencapai tujuan-tujuan
Pendidikan Untuk Semua pada 2015. Kendati sukses dalam
melakukan survey penelusuran pembelanjaan, CSCQBE menghadapi
tantangan besar dalam meyakinkan pemerintah untuk menaikkan
anggaran pendidikan. Agaknya kenaikan anggaran adalah kunci
dalam mencapai perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam sistem
pendidikan di Malawi.
Informasi mengenai CSCQBE dapat diperoleh dengan mengirimkan email ke
cscqbe@sdnp.org.mw. Koalisi ini tidak mengoperasikan website.

d. Sumber Tambahan tentang PETS
Informasi tambahan mengenai PETS dapat diperoleh dalam
publikasi Bank Dunia, the International Institute for Educational Planning—Institut Internasional untuk Perencanaan Pendidikan, dan the
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization—Organisasi
PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan.
Organisasi-organisasi ini telah membuat instruksi-instruksi detail
yang akan membantu organisasi melakukan PETS.
Dua dokumen berikut ini juga bermanfaat:


Reinikka, R. and Svensson, J. “Assessing Frontline Service Delivery.” World Bank, Washington D.C. 2002. Retrieved on April 20,
2007
http://www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/
reinikka.pdf.
Data belanja publik cenderung merupakan mandat yang buruk
untuk penyampaian layanan yang sesungguhnya. Diperlukan
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sarana-sarana tingkat mikro untuk memahami belanja publik dan
mewujudkannya ke dalam pelayanan publik. Makalah ini
menyajikan sarana survey baru dan menjelaskan aplikasi
pertamanya untuk penyampaian layanan dokumen dari penyedia
layanan publik, penyedia layanan swasta nirlaba, serta penyedia
layanan swasta yang bertujuan mencari keuntungan. Sarana ini
memiliki dua varian: survey penelusuran pembelanjaan publik
diagnostik dan survey penyampaian layanan kuantitatif berbasis
fasilitas yang lebih komprehensif.


“Sub-regional Course on Public Expenditure Tracking Surveys in
Education” (Accra: 22-26 May 2006)
http://www.unesco.org/iiep/eng/focus/etico/pdfs/ghana.pdf
The International Institute for Educational Planning dan Institut Bank
Dunia menggelar kursus tentang survey pembelanjaan publik
untuk pendidikan pada Maret 2006 di Accra, Ghana. Kursus ini
memperkenalkan para peserta pada PETS. Peserta melakukan
PETS di sebuah negara fiktif, kemudian mendiskusikan cara
penerapan metodologi ini di negara mereka sendiri. Laporan ini
juga mencakup bahan-bahan yang diberikan pada kursus
tersebut; lampiran berisi daftar peserta dan referensi bibliografi.
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Pengalaman MKSS dan CSCQBE hanya dua dari beberapa kisah
sukses upaya masyarakat sipil memantau pembelanjaan. Berikut ini
deskripsi singkat mengenai dua contoh lainnya. Contoh pertama
menceritakan langkah-langkah yang diambil Uganda Debt Network
(UDN) untuk membentuk sistem pemantauan dan evaluasi berbasis
komunitas untuk memantau pembangunan sekolah. Contoh kedua
menampilkan sukses kelompok Fundar dari Meksiko dalam
memastikan bahwa dana yang dimaksudkan untuk program-program
HIV/AIDS memang dibelanjakan untuk tujuan itu.

1. UDN Mendirikan Komunitas Berbasis
Sistem Pemantauan dan Evaluasi
UDN berdiri pada 1996. Saat itu sebuah koalisi lembaga advokasi
dan pelobi serta beberapa individu bersatu mengoordinasikan
kampanye penghapusan utang nasional.8 Setelah sukses dalam
kampanye tersebut, UDN memperluas kegiatannya hingga mencakup
pemantauan belanja yang dikeluarkan pemerintah dari
penghematan-penghematan yang diperoleh dari penghapusan utang.
Untuk memantau program pemerintah dari tingkat distrik sampai
tingkat desa, UDN membentuk Sistem Pemantauan dan Evaluasi
Berbasis Komunitas (Community Based Monitoring and Evaluation System—
CBMES). UDN menerapkan sistem ini di delapan distrik dan 47 subcounty. CBMES dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

8

Studi kasus ini digunakan dalam De Renzio et al., 2006.
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1. Menyeleksi distrik dan sub-county yang disasar.
2. Menyelenggarakan pertemuan pendahuluan di tingkat distrik
untuk membangun dukungan dari CBMES di kalangan pihak
yang berwenang di distrik dan memobilisasikan individu dan
lembaga kunci.
3. Bertemu dengan masyarakat untuk memperkenalkan konsep
CBMES, menarik respons masyarakat, dan memobilisasi peserta.
4. Menyeleksi petugas pemantau (sekitar 80—100 orang) dari
masyarakat setempat.
5. Melatih petugas pemantau hasil seleksi.
6. Mengembangkan indikator-indikator komunitas dan manajemen
informasi dan sistem tindakan, serta merumuskan proposal
tentang penggunaan pemantauan untuk menuntut tindakan di
berbagai tingkat pemerintahan.
7. Memantau aktivitas dan proyek tingkat-masyarakat.
8. Menghimpun hasil-hasil temuan yang dikumpulkan para petugas
pemantau di tingkat sub-county.
9. Mengadakan tanya jawab sub-county dengan pihak yang
berwenang setempat, mengidentifikasi isu-isu yang akan diangkat
ke pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi, dan menunjuk
perwakilan untuk komite tingkat-distrik.
10. Menghimpun hasil-hasil temuan yang dikumpulkan para petugas
pemantau di tingkat distrik.
11. Menggelar lokakarya sehari sebagai umpanbalik di tingkat
distrik, difasilitasi oleh UDN, untuk membicarakan hasil-hasil
upaya pemantauan, tantangan-tantangan saat itu, serta aktivitasaktivitas tindak lanjut. Lokakarya ini khususnya dihadiri para
pejabat distrik senior.
Dengan menerapkan CBMES, UDN berhasil memonitor beberapa
program pemerintah di tingkat daerah dan menggunakan informasi
yang diperoleh untuk melakukan advokasi di tingkat nasional. Salah
satu contoh terbaiknya ialah kasus Dana Bantuan Fasilitas Sekolah
(School Facilities Grantt—SFG) yang diluncurkan pemerintah pada 1998
untuk mendanai perbaikan pada infrastruktur pendidikan (ruang
kelas, toilet, perumahan guru, dll.) di masyarakat miskin.
Bulan April 2002, UDN dan mitra-mitranya di kawasan Teso, Uganda
timur, mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan
penyalahgunaan dana SFG di distrik Katakwi. UDN juga
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memproduksi sebuah film dokumenter tentang penyalahgunaan dana
ini, yang mendapat liputan luas dari media. Laporan tersebut
berhasil menyita perhatian kantor perdana menteri, yang kemudian
memerintahkan penyelidikan resmi. Hasil penyelidikan
membenarkan banyak temuan UDN dan mengakibatkan dicopotnya
dewan tender distrik dan menunjuk ahli perencanaan baru untuk
mengawasi proyek-proyek SFG di distrik tersebut. Selanjutnya, pihak
kontraktor yang bertanggung jawab atas buruknya konstruksi gedung
sekolah, diperintahkan membangun ulang semua ruang kelas yang
tidak memenuhi standar konstruksi.
Selain itu, pemerintah merevisi pedoman SFG untuk membantu
meningkatkan kualitas proyek-proyek di masa mendatang yang
dibiayai dengan dana-dana bantuan tersebut. Pihak kontraktor kini
diwajibkan menyerahkan jaminan kinerja yang menyatakan bahwa
pekerjaan mereka pasti berkualitas dan menyelesaikan semua proyek
tepat waktu. Dengan cara ini, jika salah satu kontraktor gagal
memenuhi syarat-syarat kontrak, pemerintah bisa menuntut uang
muka dikembalikan langsung dari bank milik kontraktor tersebut.
Informasi tentang UDN bisa diperoleh di website organisasi ini dengan alamat
www.udn.or.ug.

2. Fundar Memonitor Program-program HIV/
AIDS di Meksiko
Setiap tahun sejak 2003, Fundar—organisasi riset dan advokasi—
menganalisis belanja pemerintah Meksiko untuk HIV/AIDS.9 Dalam
analisisnya pada anggaran belanja federal tahun 2005, Fundar
mengidentifikasi rencana alokasi baru untuk dana HIV/AIDS. Untuk
pertama kalinya, Seguro Popular (program kesehatan di negeri itu)
menerima sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS; bahkan, program ini menerima dana lebih besar daripada institusi-institusi lain,
termasuk Pusat HIV/AIDS Nasional (CENSIDA). Selain itu, beberapa
rumah sakit negara—tidak semuanya adalah rumah sakit yang khusus
mengobati epidemi itu—menerima dana untuk pengobatan HIV/
AIDS.
9

Studi kasus ini digunakan dalam Athie, 2005.
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Fundar memutuskan menindaklanjuti analisis ini dengan memantau
dana HIV/AIDS yang telah dianggarkan itu. Dengan menggunakan
sistem elektronik buatan Institut Akses Federal Meksiko untuk
Informasi Publik (IFAI), sepanjang tahun itu Fundar mengirimkan
lebih dari 200 permohonan informasi resmi ke Departemen
Keuangan, Departemen Kesehatan Federal, CENSIDA, Komisi
Nasional untuk Seguro Popular, dan beberapa rumah sakit negara.
Permohonan dikirim agar memperoleh informasi yang diperlukan
untuk menentukan kriteria yang digunakan untuk alokasi dana HIV/
AIDS dan bagaimana rumah sakit dan institusi lain yang menerima
dana tersebut mempergunakannya.
Penyelidikan Fundar mengungkap beberapa hasil temuan yang
mengkhawatirkan. Pertama, informasi yang diberikan instansi-instansi
pemerintah ternyata berkualitas rendah. Jawaban-jawaban yang saling
bertentangan diterima Fundar terkait peranan instansi-instansi
tersebut dalam pendistribusian dana, besarnya sumber daya yang
dikeluarkan pada pertengahan tahun, dan realokasi sumber daya di
antara tujuan yang berbeda-beda.
Kedua, institusi-institusi menggunakan keleluasaan luas dalam
membelanjakan dana HIV/AIDS mereka. Tiga dari mereka
mereklasifikasi dana tersebut ke dalam golongan “Pelayanan Umum”
dan membelanjakannya untuk layanan keuangan dan perbankan,
kebersihan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan dan
kendaraan.
Terakhir, akuntabilitas sangat kurang. Karena rumah sakit dan
institusi di Meksiko bersifat otonom, Departemen Kesehatan tidak
bisa menggariskan bagaimana dana HIV/AIDS dibelanjakan. Selain
itu, walaupun CENSIDA bertanggung jawab mengawasi strategi HIV/
AIDS nasional, institusi ini tidak memegang mandat untuk
mengoordinasikan penggunaan dana tersebut. Apalagi Departemen
Keuangan beranggapan sumber daya telah dibelanjakan begitu
ditransfer ke institusi penerima—tak peduli bagaimana penggunaan
sumber daya itu yang sesungguhnya. Akibatnya, dana yang pada
kenyataannya dibelanjakan untuk layanan kebersihan, pemeliharaan,
dan perbankan itu dicatat sebagai pembelanjaan untuk programprogram HIV/AIDS.
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Bekerja sama dengan sekelompok pasien HIV/AIDS, Fundar
menginisiasi strategi advokasi terdiri dari empat bagian:
1. Fundar dan IFAI menggelar sebuah konferensi pers yang sukses
memaparkan hasil-hasil temuan Fundar dan aksi tuntutannya.
2. Menyusul konferensi pers itu, Fundar menyelenggarakan
sejumlah pertemuan dengan para direktur CENSIDA dan kepala
administrasi-keuangan Departemen Kesehatan. Dari beberapa
pertemuan itu, Fundar menerima komitmen tegas menyangkut
akuntabilitas atas dana yang sudah dicadangkan. Departemen
Kesehatan, bersama-sama institusi-institusi kesehatan milik
pemerintah lainnya, setuju menetapkan persentase maksimum
sumber daya yang dapat dialihkan kembali untuk pembelanjaan
non-HIV-AIDS dan mengadakan penyelidikan bagaimana
sumber-sumber daya itu dibelanjakan pada 2005. Sementara itu,
CENSIDA berjanji akan melaksanakan mekanisme yang lebih
baik untuk mengontrol pengeluaran yang dilakukan institusiinstitusi otonom untuk HIV/AIDS.
3. Kasus ini diajukan ke hadapan pengawas keuangan intern. Pihak
pengawas keuangan setuju mengadakan penyelidikan mengenai
berbagai modifikasi yang mungkin dilakukan guna mencegah
reklasifikasi item pada anggaran fiskal (line items) dan tujuantujuan pembelanjaan.
4. Fundar mengadakan pertemuan dengan dua komite Kongres,
Komite Kesehatan dan Komite Gender, guna mengajukan hasilhasil riset dan proposal mengenai peran Kongres dalam
mengawasi penggunaan dana-dana yang sudah dicadangkan.
Fundar juga berbicara tentang kebutuhan untuk menambah dana
HIV/AIDS dan mengadakan alokasi tambahan untuk rumah sakit
utama yang merawat pasien HIV/AIDS.
Hasil dari berbagai diskusi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat setuju
menambah dana untuk dua institusi terpenting yang bekerja bagi
HIV/AIDS, juga kenaikan dana cukup besar untuk CENSIDA, sebagai
bagian dari anggaran tahun 2006. Dana untuk CENSIDA
dicadangkan untuk upaya pencegahan (prevensi). Fundar dan
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organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya telah menekankan
kebutuhan untuk mengambil langkah tersebut untuk menjadikan
pencegahan HIV/AIDS sebagai salah satu prioritas nasional.
Informasi tentang Fundar dapat diperoleh dari website organisasi ini dengan
alamat http://www.fundar.org.mx.
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Bab ini menyajikan tinjauan umum tentang prosedur-prosedur yang
dianut pemerintah dalam memperoleh barang dan jasa. Dalam bab
ini juga akan dijelaskan mengenai dokumen-dokumen yang biasanya
ditangani pemerintah untuk mencatat transaksi pembelian.

1. Pendahuluan
Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi
(Organization for Economic Cooperation and Development, disingkat OECD),
“tender (procurement) adalah proses (1) mengidentifikasi kebutuhan; (2)
menentukan siapa orang atau perusahaan terbaik untuk menyediakan
kebutuhan ini; dan (3) memastikan kebutuhan tersebut sampai di
tempat yang benar, pada saat yang tepat, dengan harga terbaik dan
semua ini terlaksana secara jujur dan terbuka” (OECD, 2006). Tender
dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, atau individu.
Tender menggunakan kontrak rinci secara khusus jika melibatkan
pesanan dalam jumlah besar dan mahal.
Apa sebab masyarakat sipil perlu memusatkan perhatian untuk
memantau tender?
Pemerintah membelanjakan sumber daya masyarakat secara
signifikan untuk itu. Bahkan, OECD memperkirakan bahwa di
negara-negara non-OECD (maksudnya, negara-negara sedang
berkembang), tender di semua tingkat pemerintahan merupakan 4,5
persen dari produk domestik bruto total (OECD, 2006). Setiap tahun,
negara-negara berkembang membelanjakan jumlah yang
mengejutkan: 820 miliar dolar AS, untuk transaksi-transaksi yang
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berhubungan dengan tender. Pembelanjaan ini sangat penting agar
pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa bagi warganya,
namun di lain pihak juga sangat rentan terhadap korupsi. Jarang
sekali organisasi masyarakat sipil yang mengangkat isu ini.10

2. Proses Pembelian dan Dokumendokumen yang Bisa Membantu Memantau
Pembelian
Seperti ditunjukkan pada Grafik 4, ketika sebuah instansi pemerintah
ingin membeli barang atau jasa yang memerlukan pengeluaran
besar, ada tahap-tahap yang akan dijalani: (1) proses prapenawaran
(pre-bidding process), (2) proses tawar-menawar (bidding process), (3)
pengeluaran surat pesanan pembelian (purchase order), (4)
pemeriksaan atas barang atau jasa yang dibeli, dan (5) dokumentasi
tagihan-tagihan yang harus dibayar. Semua tahap ini akan
dibicarakan di bawah ini.11

Pra-penawaran (Pre-bidding)
Beberapa instansi memusatkan pembelian di bawah satu departemen
atau divisi yang bertanggung jawab secara spesifik untuk mengelola
proses pembelian. Dalam kasus-kasus tertentu, divisi di dalam instansi
yang membeli barang atau jasa dari suatu entitas eksternal harus
mengirimkan formulir permohonan pembelian kepada departemen
pembelian, kemudian, departemen pembelianlah yang mengurus
sebagian proses selanjutnya. Formulir ini memungkinkan instansi
mengharuskan agar barang atau jasa sesuai dengan keperluannya.
Permohonan pembelian dapat langsung diteruskan dengan
pengeluaran pesanan pembelian (dibicarakan di bawah ini) kepada
pemasok yang biasa digunakan instansi. Namun, dalam kasus-kasus

10

11

Transparansi Internasional (Transparency International) adalah satu dari sedikit lembaga internasional yang
telah menjalankan upaya-upaya yang didukung secara sistematis untuk memonitor dan mengevaluasi praktik
pembelian di seluruh dunia
Bagian ini diambil dari “Transparency and Accountability in Government Financial Management” terbitan
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB pada 2000.
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tertentu—khususnya jika yang diinginkan adalah barang atau jasa
khusus, atau harga barang kemungkinan di atas harga tertentu—
instansi dapat mengusulkan proses tawar-menawar untuk memilih
satu pemasok yang tepat.
Jika proses tawar-menawar telah dimulai, pemerintah akan
menyiapkan dokumen spesifikasi yang memaparkan petunjukpetunjuk teknis proses pembelian berikut rincian dan perkiraan
harga barang atau jasa yang diperlukan. Peraturan mungkin
mengharuskan pemerintah untuk memprakarsai proses tawarmenawar terbuka. Biasanya, proses demikian ditangani oleh satu
dewan tender independen. Namun, karena proses tawar-menawar
terbuka mungkin memakan waktu dan mahal, aturan-aturan
pembelian tidak mengharuskan metode ini diterapkan jika nilai
barang atau jasa yang diinginkan masih di bawah ambang batas
tertentu.

Bagan 4: Proses Tender

Proses Prapenawaran:
Instansi mengajukan permohonan
pembelian kepada divisi
pembeliannya dan menyiapkan
spesifikasi untuk barang/jasa yang
diperlukan

Pembayaran kepada pihak
vendor; Tagihan yang Wajib
Bayar ditutup

Tagihan-tagihan yang
Wajib Bayar digunakan
untuk mencatat jumlah
utang kepada pihak
penjual
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Proses Tawar-Menawar:
Dewan Pembelian mengeluarkan
tender, membuka dokumen
tender, dan menyeleksi penjual
(vendor) yang akan menerima
kontrak

Proses
Tender

Atas pengiriman suatu
barang, dikeluarkan
laporan Pemeriksaan dan
laporan Pengendalian
Mutu

Surat pesanan
pembelian (purchase
order) dikirimkan kepada
penjual (vendor), berisi
permohonan barang/jasa
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Proses penyiapan petunjuk harga dan petunjuk teknis boleh jadi
sangat tidak transparan sehingga rentan terhadap penyalahgunaan
oleh para pejabat instansi. Contohnya, untuk menghindari
dilakukannya proses tender independen, sebuah instansi pemerintah
dapat saja membagi kontrak menjadi dua bagian atau lebih, sehingga
jumlah tiap-tiap kontrak berkurang. Maka, kontrak demikian bisa
dengan udah dibagi-bagikan kepada kontraktor yang disukai pejabatpejabat korup.
Penyalahgunaan lain yang mungkin terjadi ialah kolusi pemerintah
dengan pihak pemasok dengan cara membuat spesifikasi untuk
kontrak yang menguntungkan pemasok tertentu. Pejabat juga dapat
mengatur waktu keluarnya spesifikasi tersebut agar menguntungkan
jadwal kerja pemasok tertentu.

Tawar-Menawar
Setelah pemerintah menerima penawaran untuk suatu kontrak tender, instansi akan membuka dokumen-dokumen penawaran (yang
wajib disegel sebelum dikirimkan) pada waktu pre-set yang sama dan
mulai mengevaluasi. Walaupun pemerintah acapkali memilih
penjual yang menawarkan barang atau jasa dengan harga termurah,
harga tidak selalu menjadi satu-satunya faktor. Instansi juga harus
mempertimbangkan faktor seperti pengalaman sang penjual dan
reliabilitasnya.
Sebuah instansi dapat memilih mengundang penawar hanya dari
daftar penjual yang sudah ditentukan sebelumnya (disebut penjual
“short-listed” atau prakualifikasi “pre-qualified”), bukan mengundang
pihak manapun yang berminat mengajukan penawaran. Ini disebut
sistem penawaran tertutup (closed bidding system). Sistem ini tidak selalu
korup, tetapi mengandalkan wewenang kebijakan sebuah instansi,
yang dapat dengan mudah disalahgunakan—terutama jika daftar
perusahaan yang dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan
penawaran atas sebuah pekerjaan tidak diperbarui secara teratur.
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KOTAK 2: BANK DUNIA DITUDUH MELAKUKAN
MALAPRAKTIK DALAM KONTRAK KONSULTANSI DI INDIA
Pada 2005, Parivartan—sebuah LSM yang berbasis di India—
menuduh Bank Dunia secara tidak sah telah mempromosikan
perusahaan swasta bernama Price Waterhouse Coopers (PWC)
sebagai konsultan terpilih untuk proyek reformasi Delhi Water Board,
yang untuk itu Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar 150
juta dolar bagi India.
PWC adalah satu dari 35 perusahaan yang melamar untuk kontrak
senilai 2,5 juta dolar tersebut. Parivartan menggunakan hukum hak
atas informasi di negara bagian itu untuk memperoleh dokumendokumen dari Delhi Water Board yang menunjukkan bahwa komite
evaluasi kontrak dari Delhi Water Board semula menempatkan PWC
pada posisi kesepuluh dari 35 penawaran. Akan tetapi, surat-surat
dari Bank Dunia mengindikasikan bahwa para pejabat Bank Dunia
menekan Delhi Water Board agar mengulangi proses tawarmenawar—yang dilaksanakan Delhi Water Board, sebanyak tiga kali.
Peringkat PWC terus naik setiap kali. Akhirnya, PWC
“memenangkan” putaran keempat dan mendapat kontrak tersebut.
Dalam setiap putaran penawaran, Bank Dunia mengajukan
keberatan terhadap evaluasi kriteria Delhi Water Board dan
menentukan kriteria baru.
Parivartan menuduh bahwa perubahan kriteria jelas-jelas dilakukan
untuk menguntungkan PWC. Country director Bank Dunia untuk
India menolak tuduhan ini dalam surat yang dilayangkan kepada
Parivartan, namun tidak sedikit pun menyinggung isu substansif yang
diangkat Parivartan (World Bank, 2005). Tidak ada tindakan lebih
lanjut yang diambil mengenai kasus ini.

Beberapa penyalahgunaan lainnya lebih jelas lagi. Contohnya, jika
sebuah instansi secara diam-diam membuka dokumen-dokumen
penawaran sebelum tenggat waktu penyerahan, kemudian,
menyiarkan informasi perihal penawaran-penawaran itu kepada
penjual (vendor) yang disukai, yang ternyata malah belum
menyerahkan penawaran satu pun, sehingga penjual (vendor) tersebut
mendapat keuntungan yang tidak wajar atas penawar-penawar lain.
Apalagi, para pejabat yang mengawasi proses pembelian tersebut
bisa menyalahgunakan wewenang kebijakan mereka. Spesifikasi untuk
barang-barang umum dengan harga yang sudah dikenal (seperti
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komputer) bisa menetapkan syarat-syarat jelas yang sederhana untuk
diukur secara objektif. Namun spesifikasi untuk barang khusus
(seperti perlengkapan medis) atau jasa khusus bisa lebih lentur,
sehingga pihak yang mengevaluasi penawaran dapat menggunakan
kriteria nonobjektif dalam mengambil keputusan. Ini menciptakan
potensi untuk penyalahgunaan (lihat Kotak 2).
Ada penyalahgunaan yang dapat terjadi selama tender berlangsung
dan itu bukan merupakan kesalahan instansi. Contohnya, walaupun
sebuah instansi sudah dengan cermat mengikuti prosedur tender,
para pemasok dapat saja terlibat praktik penawaran korup seperti
manipulasi harga (price-rigging) dan market-sharing agreements. Dalam
price-rigging, semua calon pemasok setuju memberikan penawaran
dengan harga tertentu (biasanya lebih tinggi daripada harga pasar
yang lazim), kemudian salah satu pemasok yang memberi penawaran
dengan harga sedikit lebih rendah, memenangkan kontrak dengan
harga jauh di atas normal. Pada market-sharing agreements, sekelompok
pemasok diam-diam berkomplot membagi pasar di antara mereka
sendiri dan menugaskan satu pemasok untuk menjadi pelaksana
kontrak dominan di tiap-tiap kawasan (atau untuk satu instansi
spesifik atau lingkaran bisnis).

Surat pesanan pembelian (purchase order)
Pesanan pembelian (purchase orders) adalah formulir yang diusahakan
instansi untuk menyelesaikan penjualan dan diteruskan kepada
penjual (vendor) sebelum barang atau jasa diserahkan. Biasanya surat
pesanan pembelian berisi jumlah pesanan pembelian, tanggal
pengiriman, alamat tagihan, alamat pengiriman, dan syarat-syarat
pesanan. Seringkali surat pesanan pembelian juga mencantumkan
rincian tentang barang/jasa yang dibutuhkan entitas pembeli,
termasuk kuantitas dan spesifikasi (kualitas, model, dll.). Dalam surat
pesanan pembelian juga dapat dicantumkan harga pembelian untuk
masing-masing barang atau jasa.
Setelah pemasok menyerahkan barang/jasa yang diminta, pembeli
dapat menggunakan surat pesanan pembelian tersebut untuk
mengecek apakah item-item yang disediakan sudah sesuai dengan
permintaan dan jumlah tagihan sudah sesuai. Surat pesanan
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pembelian melindungi para pemasok dan pembeli terhadap
penipuan dan kekeliruan. Jika instansi menolak menerima barang/
jasa yang dipesannya, pemasok bisa menggunakan surat pesanan
pembelian sebagai dokumen resmi untuk mengadakan tindakan
hukum terhadap kerugian yang terjadi.

Laporan Pemeriksaan
Sebelum menerima penyerahan barang/jasa, instansi yang melakukan
pembelian menugaskan pakar-pakar teknisnya sendiri untuk
memeriksa barang/jasa guna memastikan bahwa barang/jasa tersebut
sudah memenuhi syarat. Pakar-pakar tersebut diwajibkan melengkapi
laporan pemeriksaan, misalnya jika ada hal-hal yang tidak sesuai
antara hasil kiriman dengan apa yang dipesan instansi. Instansi
pemerintah tersebut dapat memungut potongan dari pembayaran
akhir jika (1) pengiriman terlambat, (2) barang/jasa yang diserahkan
di bawah standar, dan (3) tidak memenuhi spesifikasi pesanan
pembelian.

Tagihan-tagihan Wajib Bayar
Setelah pemasok mengirimkan barang/jasa ke suatu instansi, pemasok
akan menuliskan faktur (atau tagihan) yang menunjukkan jumlah total
yang menjadi haknya. Mirip dengan pesanan pembelian, faktur
tersebut memuat informasi tentang kualitas dan spesifikasi teknis
tiap-tiap barang/jasa yang dipasok, lengkap dengan kuantitas dan
harga untuk masing-masing barang/jasa. Biasanya pada faktur tertera
nomor khusus sendiri, tetapi selain itu, juga tertera referensi nomor
pesanan pembelian.
Setelah menerima faktur, instansi akan mencatat faktur tersebut
dalam dokumen pembukuan sebagai “tagihan wajib bayar (accounts
payable)”. Selanjutnya, instansi yang telah membeli barang/jasa
tersebut harus membayar penjual (vendor) dan melunasi tagihannya.
Proses ini kelihatannya mudah, namun tidak selalu berjalan mulus.
Sepanjang tahun, umumnya instansi membeli ratusan item dari
lusinan pemasok. Jika mereka tidak mengikuti prosedur yang jelas
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dalam mencatat pembelian dan memberikan pembayaran, mudah
sekali mereka jatuh rugi karena gagal membayar jumlah yang
menjadi utang jatuh tempo, atau malah melakukan pembayaran dua
kali akibat dari kesalahan atau penipuan. Pembayaran-pembayaran
yang terlambat dilunasi sangat memberatkan, khususnya bagi
pemasok-pemasok kecil yang tidak punya cadangan modal besar.
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Bab ini menelaah metodologi inovatif yang digunakan sebuah NGO
di Filipina, Procurement Watch Inc., untuk menganalisis dokumen tender
dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas transaksitransaksinya. Bab ini kemudian membicarakan kiat-kiat yang
digunakan sebuah koalisi masyarakat sipil besar di Filipina.
Bekerjasama dengan pemerintah, koalisi ini memantau tender
pengadaan dan penyelenggaraan buku-buku teks untuk anak sekolah.

1. Spesialisasi Procurement Watch Inc.
dalam Memantau Tender Publik di Filipina
PROFIL ORGANISASI
Tahun 2001, sekelompok individu di Filipina yang bertekad
memerangi korupsi dalam tender yang diadakan pemerintah,
mendirikan Procurement Watch Inc. (PWI) sebagai NGO yang
melakukan advokasi untuk pengesahan hukum penyelenggaraan
tender dan memantau penegakan hukum tersebut setelah
disahkan. Tahun 2003, upaya-upaya advokasi PWI membantu
pengesahan hukum penyelenggaraan tender oleh badan pembuat
undang-undang nasional. Barangkali untuk pertama kalinya dalam
sejarah di negeri itu, sebuah kelompok masyarakat sipil berhasil
mengadvokasikan sebuah undang-undang yang isinya memerlukan
kepakaran teknik tingkat tinggi. Baru-baru ini, PWI melaksanakan
kegiatan capacity-building berlingkup luas dengan bermacam-macam
kelompok dan individu, termasuk para pejabat yang antikorupsi,
instansi-instansi yang terlibat dalam tender-tender besar, organisasi
masyarakat sipil, dan kalangan swasta.
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a. Pendahuluan
Ketika PWI terbentuk pada 2001, undang-undang penyelenggaraan
tender dalam proyek-proyek yang mengatur infrastruktur publik di
Filipina, sangat membingungkan. Belum ada undang-undang yang
mengatur tender untuk pengadaan barang dan persediaan kantor.
Seharusnya pemerintah dapat mengubah praktik penyelenggaraan
tender untuk komoditi tersebut dengan mengeluarkan perintah
eksekutif (executive order).
Sebagian anggota dewan pelaksana PWI juga merupakan anggota
gugus tugas pemerintah yang dibentuk untuk menelaah reformasi
penyelenggaran tender dan membuat draft undang-undang baru
untuk penyelenggaran tender. Semakin lanjut mendalami hubungan
dalam reformasi hukum tersebut, PWI menjadi semakin terlibat
dalam kegiatan-kegiatan gugus tugas pemerintah tersebut dan
mengukuhkan diri sebagai NGO ahli penyelenggaraan tender.
Selama dua tahun berikutnya, PWI memimpin kampanye masyarakat
sipil untuk memobilisasi opini publik agar mendukung reformasi
penyelenggaraan tender. Pada 2003, upaya-upaya advokasi PWI
berhasil mendukung disahkannya sebuah undang-undang
penyelenggaraan tender baru oleh badan pembuat undang-undang
nasional.
Undang-undang baru ini menetapkan kriteria nondiskresioer “lolos/
gagal” yang jelas dan sederhana, yang akan digunakan selama
evaluasi penawaran agar proses penyelenggaraan tender lebih efisien
dan bebas dari korupsi. Undang-undang baru juga menetapkan
sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap para pejabat
penyelenggara tender dan penawar yang melanggar undang-undang
tersebut. Selain itu, undang-undang baru juga memberdayakan
pemantau dari kalangan masyarakat sipil untuk mengirimkan
laporan perihal penyimpangan pada proses penyelenggaraan tender
yang dimandatkan. Para pemantau melaksanakannya bekerjasama
dengan para “Ombud” pemerintah. Misi mereka mencakup
mencegah dan menyelidiki korupsi pemerintah dan menuntut para
pejabat yang korup.

59

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

b. Metodologi
Inisiatif PWI yang paling mutakhir ialah mengembangkan Differential Expenditure Efficiency Measurement (DEEM)—Pengukuran
Efisiensi Belanja Diferensial, sebuah sarana untuk mengukur korupsi
dan pemborosan dalam penyelenggaraan tender publik. PWI telah
menguji DEEM dengan bekerjasama dengan instansi audit intern
milik pemerintah, yang telah setuju memberikan PWI akses menuju
dokumen-dokumen pembelian yang diurus instansi-instansi yang
diauditnya.
PWI memulai proses ini dengan memeriksa semua dokumen
pemerintah yang diterbitkan pada setiap tahap dalam suatu transaksi
tender yang sudah diselesaikan. Staf PWI memasukkan data dari
dokumen-dokumen ini menjadi sepuluh formulir yang mengandung
informasi yang relevan tentang tender tersebut. Masing-masing
formulir mencakup satu tahap spesifik dalam proses tender itu:
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Formulir pertama berisi rangkuman panjang mengenai transaksi,
meliputi informasi tentang cek yang dikeluarkan sebagai
pembayaran atas faktur (nomor, tanggal, dan jumlah) dan bukti
potongan pembayaran (disbursement voucher) yang sesuai. Formulir
tersebut juga memberikan informasi nama dan jabatan para
pejabat yang memerintahkan pembayaran atas tender tersebut.



Formulir kedua menjelaskan item-item yang dibeli dan
merangkum informasi yang diperoleh dari pemerintah yang
berkenaan dengan pembelian itu.



Formulir ketiga menerangkan tentang formulir permintaan
pembelian, menyediakan nomor formulir, tanggal, departemen/
seksi/orang yang mengajukan permintaan, item-item yang
diminta, taksiran harga, tujuan, tanda tangan pihak yang
berwenang, dll.



Formulir keempat menerangkan pesanan pembelian, meliputi
persoalan apakah informasi ini sesuai dengan informasi yang
diberikan pada formulir permohonan pembelian dan bukti
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potongan pembayaran (disbursement voucher) yang terkait. Formulir
ini juga mengumpulkan informasi tentang para pemasok barang/
jasa.


Formulir kelima mengumpulkan informasi tentang faktur dan
menunjuk petugas penilai tender untuk mengecek apakah faktur
tersebut sudah sesuai dengan informasi pada bukti potongan
pembayaran (disbursement voucher) dan surat pesanan pembelian
serta apakah pembelian itu ditandatangani dengan semestinya
oleh pejabat yang berwenang.



Formulir-formulir selanjutnya mencakup tahap-tahap lain dalam
tender itu, termasuk proses prapenawaran, penilaian tawarantawaran yang diterima, dan proses laporan pemeriksaan.
Formulir-formulir tersebut mengumpulkan informasi yang
mungkin ada sangkut-pautnya, termasuk misalnya rencana tender
tahunan (annual procurement plans) dan seluk-beluk pertemuanpertemuan yang diselenggarakan terkait tender tersebut.

Selanjutnya PWI menganalisis berkas-berkas rangkuman untuk
mengidentifikasi adanya ketidakkonsistenan dan potensi
ketidakberesan lainnya dalam proses pembelian tersebut. Contohnya:
1. Apakah formulir permohonan pembelian bertanggal sesudah
formulir surat pesanan pembelian?
2. Apakah harga yang tercantum pada formulir surat pesanan
pembelian untuk salah satu item yang dibeli, lebih tinggi
daripada harga yang tercantum pada dokumen penawaran?
3. Apakah harga yang tercantum pada faktur pembayaran kepada
salah satu penjual (vendor) lebih besar daripada harga yang
tercantum pada surat pesanan pembelian?
4. Apakah kuantitas item yang tercantum pada surat pesanan
pembelian berbeda dengan kuantitas item yang tercantum pada
faktur pembayaran?
5. Apakah tanggal penyerahan (yang tercatat dalam formulir
pemeriksaan dan penerimaan barang) sama dengan tanggal yang
disebutkan dalam kontrak atau surat pesanan pembelian, dan
adakah penundaan yang perlu dipertanggungjawabkan?
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Dari penilaian ini, PWI dapat mengungkap ketidakkonsistenan yang
perlu diselidiki lebih lanjut. Contohnya, jika sebuah surat pesanan
pembelian diberi tanggal sebelum atau hanya beberapa hari sesudah
penawaran-penawaran jatuh tempo, itu menunjukkan ada
ketidakberesan dalam proses pembelian dan perlu ada penjelasan
dari para pejabat, sebab biasanya perlu waktu beberapa minggu
untuk membuat surat pesanan pembelian setelah penawaranpenawaran dievaluasi dan pemenangnya terpilih.
DEEM juga memungkinkan para peninjau membandingkan harga
yang dibayarkan untuk suatu barang atau jasa dengan nilai pasar yang
diterima. Selisih jumlah yang dibayarkan pemerintah di atas harga
suatu barang yang sesungguhnya, merupakan tolok ukur yang cukup
objektif untuk mengukur besarnya korupsi atau ketidakefisienan.
Dengan demikian PWI bukan sekedar melontarkan tuduhan tak
berdasar karena ia mampu menghadirkan bukti spesifik dan konkret.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Selama ujicoba DEEM di sebuah rumah sakit pemerintah, PWI
berhasil mencapai hasil-hasil signifikan. Para penyelidik menemukan
selembar sertifikat yang ditandatangani salah satu pegawai rumah
sakit yang membenarkan adanya kontrak dengan sebuah perusahaan
dengan alasan bahwa perusahaan itu adalah satu-satunya yang
mampu membuat Vitamin C berkualitas baik yang dapat memasok
kebutuhan rumah sakit tersebut. Mengingat banyaknya merek Vitamin C di Filipina, pernyataan itu meragukan. Seandainya penawaran
kontrak tidak jadi, rumah sakit akan menghemat banyak biaya, sebab
merek Vitamin C yang disediakan oleh penjual terpilih itu
merupakan salah satu merek termahal di pasaran (Magalit, 2006).
Kini PWI sedang melaksanakan bermacam kegiatan dengan
bermacam-macam kelompok dan individu, termasuk kelompok
Ombudsman, instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam tender-tender besar, organisasi masyarakat sipil, serta kalangan swasta.
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PWI telah menjalin hubungan dekat dengan kelompok Ombudsman
nasional. PWI melakukan sesi-sesi pelatihan tentang undang-undang
penyelenggaraan tender yang baru tersebut untuk staff Ombudsman
dan membantu mereka mempublikasikan informasi tentang undangundang penyelenggaraan tender. PWI juga menciptakan suatu
mekanisme untuk menanggapi informasi dari para pengamat tender
tentang potensi penipuan dan penyalahgunaan. Karena banyak warga
lebih suka tidak mengadukan keluhan mereka sendiri kepada pejabat
pemerintah (karena takut mendapat gangguan dari para pejabat
korup), PWI bertindak sebagai mata rantai kritis antara warga dan
kelompok Ombudsman.
PWI juga mengembangkan kemitraan dengan instansi-instansi
pemerintah untuk meneliti sistem pengajuan proposal dan sistem
evaluasi penawaran dan keputusan penyerahan. Sebagai bagian dari
proses ini, PWI melaksanakan latihan diagnosa bagi aktivitas komite
evaluasi penawaran dari berbagai instansi. PWI juga menggelar
lokakarya dan konferensi tentang undang-undang penyelenggaraan
tender nasional, membuat makalah-makalah penelitian terhadap isu
tersebut, serta menyediakan pendampingan teknis bagi pemerintah
mengenai praktik-praktik terbaik dalam prosedur penyelenggaran
tender.
Upaya PWI telah membantu mendirikan sistem yang memungkinkan
warga tidak hanya duduk sebagai pengamat atas penawaran
pemerintah dan menyerahkan putusan kepada komite, namun juga
bertindak sebagai pemantau untuk memastikan para pihak yang
terlibat kontrak benar-benar menaati kontrak mereka. Namun, PWI
memperkirakan hanya ada 800 orang pemantau terlatih, padahal
jumlah yang diperlukan adalah 8.000 orang di seluruh penjuru
Filipina. Karena itu PWI telah memulai upaya nasional untuk melatih
pemantau-pemantau baru.

Tantangan
Organisasi yang berminat menerapkan DEEM sebaiknya
mempertimbangkan lima tantangan yang dihadapi PWI dalam
melaksanakan metodologi ini. Lima tantangan itu adalah:
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Pemeriksaan detail terhadap ketidakkonsistenan yang dilakukan
dengan instrumen DEEM hanya terbatas dalam memantau
instansi yang sistem penyelenggaraan tendernya tidak menganut
aturan dan ketetapan undang-undang penyelenggaraan tender.



Selama proses tender berlangsung, organisasi yang ingin
menerapkan DEEM harus mempunyai akses terhadap semua
(atau sebagian besar) dokumen tender yang ditangani sebuah
instansi. Walaupun informasi dimiliki oleh instansi tersebut,
mengaksesnya belum tentu merupakan pekerjaan mudah.



Organisasi yang ingin menggunakan DEEM perlu bekerjasama
dengan instansi audit (dan mengatur waktu penyelidikannya
sesuai dengan jadwal instansi audit tersebut) untuk mendapatkan
dokumen-dokumen audit yang memuat informasi yang tidak
dimiliki instansi pelaku tender. PWI melaksanakan hal ini dalam
uji panduan metodologi DEEMnya.



PWI menemukan bahwa instansi-instansi yang paling besar
kemungkinannya mempunyai ketidakberesan dalam proses tender, paling kecil peluangnya bekerjasama dengan penyelidikan
yang berhubungan dengan tender.



Walaupun faktur pembayaran akan menyebutkan harga
pembayaran barang/jasa yang sesungguhnya, harga pasar yang
sebenarnya mungkin jauh lebih sulit diperoleh. Sedikit sekali
informasi tentang harga pasar tersedia di banyak negara, atau ada
faktor-faktor lain yang menghalangi suatu NGO memperoleh
atau menggunakan informasi tentang harga yang sesungguhnya.
Contohnya, mungkin tidak ada catatan tentang harga suatu
barang yang sesungguhnya ketika pembelian itu dilakukan, atau
para penjual keberatan mengungkap informasi tentang harga
barang itu yang sesungguhnya. Juga, barang/jasa yang dibeli
sebuah instansi mungkin memiliki spesifikasi teknis yang
membuat transaksi menjadi tidak biasa, yang akhirnya memberi
para pejabat keleluasaan saat menetapkan harga.

Informasi tentang PWI dapat diperoleh dari website organisasiini dengan
alamat http://www.procurementwatch.org.ph/.
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2. G-Watch Memantau Pengadaan Bukubuku Teks di Filipina
Studi kasus ini membicarakan teknik partisipasi yang digunakan
sebuah koalisi masyarakat sipil di Filipina. Koalisi ini bekerjasama
dengan pemerintah untuk memantau pengadaan dan
penyelenggaraan buku-buku teks sekolah. Kampanye ini
terselenggara dengan kerja keras dari ribuan orang relawan-warga.

PROFIL ORGANISASI
Government Watch (“G-Watch”), sebuah inisiatif antikorupsi dari
Sekolah Pemerintahan Ateneo di Filipina, menelusuri belanja publik
dan memantau pelaksanaan program-program pemerintah untuk
membantu instansi mencegah korupsi. Sejak berdiri pada 2000, GWatch telah memantau penyelenggaraan buku-buku teks,
konstruksi bangunan sekolah, pekerjaan publik, pembelian obatobatan, serta distribusi bantuan bencana. G-Watch hanya
mempunyai tiga orang staf purnawaktu, namun bermitra dengan
organisasi sosial masyarakat di seluruh negeri dalam kegiatan
pemantauan anggaran.

a. Pendahuluan
Dalam tahun 1990-an, sektor pendidikan di Filipina menghadapi
krisis hebat. Departemen Pendidikan, yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan layanan pendidikan bagi 18 juta siswa, dituduh
melakukan korupsi besar-besaran. Contoh korupsi yang luar biasa
adalah dalam tender pengadaan buku-buku teks. (Menurut undangundang Filipina, anak-anak sekolah berhak menerima buku teks gratis
dari pemerintah.)
Dicurigai setidaknya ada tiga bentuk korupsi: pejabat yang
memutuskan kontrak dengan penggelembungan harga kepada para
penawar yang tidak memenuhi syarat, para pemasok yang tidak
menepati kontrak (banyak buku teks belum diserahkan, padahal
pemerintah sudah membayarnya), dan ada penjual yang menyediakan
buku-buku berkualitas buruk (OECD, 2006).
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Tahun 2003, setelah pemerintah yang baru terpilih menunjuk kepala
Departemen Pendidikan yang baru, departemen itu mengadakan
“Program Hitung Buku Teks (Textbook Count Program)” antikorupsi,
dengan menyertakan kerjasama dengan sejumlah organisasi
masyarakat sipil, dipimpin oleh G-Watch. Mereka telah bekerja sama
dengan Departemen Pendidikan untuk memantau pengadaan dan
pemasokan lebih dari satu juta buku teks sekolah setiap tahun.
Program Hitung Buku Teks itu mendapat partisipasi tinggi dari
masyarakat sipil, termasuk Gerakan Warga Sipil untuk Pemilihan
yang Bebas (sebuah NGO yang memantau proses pemilihan di negeri
itu dan mempunyai 250.000 lebih anggota), Jaringan Transparansi
dan Akuntabilitas (jaringan 24 kelompok yang memfokuskan diri
pada isu-isu transparansi dan akuntabilitas), Pramuka Putra dan
Pramuka Putri, serta sejumlah organisasi berbasis agama.

b. Metodologi
Peran masyarakat sipil dalam Program Hitung Buku Teks terfokus
pada pemantauan proses penawaran, produksi buku teks, dan
penyerahannya. Deskripsi di bawah ini diambil dari laporan G-Watch
pada 2006 yang menganalisis upaya-upaya program itu pada tahun
sebelumnya (Government Watch, 2006).

i. Pemantauan Proses Penawaran
Program pemantauan dimulai dengan permohonan dan penilaian
penawaran dari Departemen Pendidikan. G-Watch mengamati semua
tahap proses penawaran, termasuk konferensi prapenawaran,
pembukaan tender, dan evaluasi subjek yang ditenderkan,
pertimbangan-pertimbangan sebelum keputusan dijatuhkan, serta
penerbitan kontrak. Para relawan memeriksa apakah mereka yang
mengajukan penawaran telah menaati semua persyaratan penawaran,
seperti menunjukkan bahwa mereka sudah memenuhi kriteria
kelayakan finansial dan teknis.
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ii. Pemeriksaan Buku Teks di Percetakan dan Gudang
Setelah kontrak diputuskan kepada tiga pemasok swasta, Departemen
Pendidikan membentuk tim pemeriksa mutu yang terdiri dari dua
pejabat departemen dan wakil-wakil masyarakat sipil. G-Watch
membantu Departemen Pendidikan menggelar seminar pelatihan
untuk anggota tim tersebut, yang mencakup hal-hal seperti produksi
buku dan proses cetak, cacat buku yang biasa terjadi selama
pencetakan dan cara pendeteksiannya, serta cara memeriksa pabrik
produksi. Para peserta diajak ke sebuah percetakan untuk
mempraktikkan proses pemeriksaan itu.
Selanjutnya, tim mengunjungi tiap-tiap percetakan dan gudang
selama tahap pencetakan, penjilidan, dan pengemasan berlangsung
untuk mengecek bahwa semua spesifikasi kontrak benar-benar ditaati.
Kunjungan-kunjungan itu umumnya diumumkan pada hari
kunjungan dilakukan. Tiap-tiap tim pemeriksa dibekali daftar
centang (checklist) hal-hal yang harus diperiksa (seperti apakah bukubuku itu dijilid dengan sebaik-baiknya) dan diwajibkan memeriksa
acak (spot-check) kira-kira 10 persen dari stok yang sudah ada. Para
penjual (vendor) diinformasikan apabila ada kekurangan dan
diwajibkan mengambil tindakan koreksi, yang kemudian diperiksa
dalam kunjungan tindak lanjut berikutnya.

iii. Pemantauan terhadap Penyerahan dan Distribusi Buku Teks
Sejauh ini, pemantauan terhadap pengiriman dan distribusi buku teks
adalah aspek paling menantang dalam Program Hitung Buku Teks.
Hampir 6.000 orang relawan dari kelompok-kelompok masyarakat
sipil bergabung dalam satu upaya nasional besar-besaran selama
empat bulan lebih saat buku-buku teks dikirim ke 4.800 lokasi.
Sebelumnya, para pemasok buku teks diberi waktu (150 hari) untuk
melakukan pengiriman. Pengiriman sering sekali terlambat.
Sebaliknya, setelah menerapkan Program Hitung Buku Teks,
Departemen Pendidikan sendiri menegaskan: para pemasok
diwajibkan menyelaraskan jadwal pengiriman sehingga relawan-
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relawan masyarakat sipil bisa menyaksikan pengiriman itu. Kehadiran
mereka menjadi tekanan signifikan terhadap para pemasok agar
menepati jadwal pengiriman yang baru.
Kepada G-Watch, Departemen Pendidikan mengirimkan daftar lokasi
tempat buku-buku teks dikirim, jumlah buku teks yang dikirimkan,
serta jadwal pengiriman. Sebagai balasan, kepada Departemen
Pendidikan—juga kepada para pemasok, G-Watch mengirimkan
daftar nama pemantau yang akan hadir pada setiap titik pengiriman.
G-Watch membantu menyiapkan bahan bagi relawan, termasuk (1)
daftar tugas pemantau, (2) laporan kosong untuk diisi setelah
pengiriman selesai, (3) panduan tentang proses pengiriman dan
pemeriksaan, dan (4) kartu identitas. G-Watch juga
menyelenggarakan lokakarya-lokakarya orientasi bersama
Departemen Pendidikan agar para peserta menjadi terbiasa dengan
proses pengiriman dan tugas-tugas mereka sebagai pemantau.
Walaupun ada persiapan lanjutan, penundaan-penundaan dalam
proses pengiriman tetap terjadi dan menyebabkan kekacauan dan
frustrasi bagi sejumlah petugas pemantau. Penundaan bahkan terjadi
di sepertiga lokasi. Akibatnya, sebagian petugas pemantau tidak
dapat memeriksa pengiriman.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
i. Proses Penawaran Menjadi Kompetitif: Seluruh proses penawaran
berlangsung sembilan bulan, dan kontrak-kontrak terakhir
diterbitkan hampir 108 juta Peso Filipina (2,2 juta dolar AS). G-Watch
memperkirakan, penggunaan praktik transparansi dan kompetisi
telah memangkas harga unit rata-rata sebuah buku teks menjadi
setengahnya, menghasilkan penghematan kira-kira 68,5 juta Peso
Filipina (1,4 juta dolar AS).
ii. Buku-buku Rusak Diidentifikasi dan Diganti: Anggota-anggota
masyarakat sipil berpartisipasi dalam 19 dari 25 kunjungan
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pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa mutu. Dalam kunjungankunjungan ini, hampir 165.000 buku teks diperiksa, atau sekitar 13
persen dari jumlah total pengadaan. Pemeriksaan mengakibatkan
perbaikan atau penggantian sekitar 62.000 buku teks rusak, yang
harganya mencapai 2 juta Peso Filipina (61.000 dolar AS).
iii. Membaiknya Pengiriman Buku-buku Teks ke Sekolah-sekolah: G-Watch
memperkirakan para pemantau dari kalangan masyarakat sipil hadir
di 76 persen tempat pengiriman dan memeriksa kiriman 767.000
buku teks berharga 47 juta Peso Filipina (atau 1 juta dolar AS). GWatch memperkirakan, sebelum G-Watch mulai memantau
pengiriman buku teks, 40 persen dari buku-buku yang menjadi hak
sekolah tidak dikirimkan; persentase ini, G-Watch meyakini, menurun
drastis berkat Program Hitung Buku Teks.

Tantangan
Setelah proses pemantauan usai, G-Watch dan Departemen
Pendidikan menggelar dua lokakarya evaluasi untuk mengidentifikasi
kekurangan dalam proses tersebut yang perlu ditanggulangi.
i. Penundaan Akibat Mengadakan Subkontrak Pengiriman: Sebab utama
keterlambatan pengiriman ialah kurangnya komunikasi antara pihak
vendor dan instansi pengiriman yang ditugasi melaksanakan
subkontrak pengiriman. Disarankan agar dalam tender pengadaan
selanjutnya, Departemen Pendidikan mewajibkan pihak vendor
mengirimkan nama-nama dan laporan kapasitas teknis setiap
pelaksana subkontrak yang disewa untuk pekerjaan pengiriman buku
teks.
ii. Laporan yang Tidak Layak tentang Buruknya Kualitas Buku Teks: Karena
besarnya jumlah buku teks yang dipasok, para petugas pemantau
hanya dapat mengecek sampel untuk memeriksa kualitasnya. G-Watch
dan para organisasi yang menjadi mitranya menerima banyak
keluhan bahwa buku-buku teks yang disediakan berkualitas buruk,
namun tidak banyak dari keluhan-keluhan ini yang sampai ke
Departemen Pendidikan. G-Watch melacak masalahnya dan sampai
pada fakta bahwa para pengguna-akhir—termasuk para kepala
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sekolah dan guru—belum memiliki budaya berani bicara; bahwa
mereka bisa menuntut akuntabilitas dari pihak vendor.
iii. Kiriman ke Sekolah-sekolah Dasar Tetap Bermasalah: Dana yang
disediakan Departemen Pendidikan amat terbatas untuk menunjang
pengiriman buku teks ke sekolah-sekolah desa—dan ini menghambat
proses penyediaan. Kantor-kantor pendidikan daerah bertanggung
jawab atas pendistribusian buku teks ke sekolah-sekolah dasar masingmasing, namun karena kekurangan dana, mereka mulai
mengandalkan sebuah perusahaan swasta, Coca Cola, untuk
melakukan pengiriman ke hampir 8.400 sekolah desa terpencil
bersamaan waktunya dengan pengiriman Coke. Para kritikus
menuduh Coke berbahaya bagi anak-anak dan perusahaan ini
seharusnya tidak dilibatkan. Lagipula, Coca Cola sendiri menemui
kesulitan dalam melakukan pengiriman yang dimaksudkan. Para
petugas pemantau masyarakat sipil, khususnya Pramuka Putra dan
Pramuka Putri, menganjurkan kampanye tersendiri untuk
mendapatkan petugas pemantau yang khusus membantu pengiriman
ke sekolah-sekolah desa.
Informasi tentang Proyek Hitung Buku Teks dapat diperoleh dari website GWatch dengan alamat http://www.g-watch.org.
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Bab ini menyajikan dua studi kasus tambahan terhadap proyek
masyarakat sipil yang berhasil dalam memantau tender oleh
pemerintah. Yang pertama adalah keberhasilan Transparansi
Internasional dalam menggunakan “pakta integritas” untuk
mengekang korupsi. Yang kedua adalah prestasi kelompok Namys di
Kazakhstan dalam menjalankan program untuk penyandang cacat.

1. Penggunaan Pakta Integritas oleh Transparansi Internasional untuk
Mengekang Korupsi
Transparansi Internasional (TI) adalah jaringan global yang
mewadahi lebih dari 90 cabang di berbagai negara untuk memerangi
korupsi di tingkat nasional dan mempromosikan transparansi dalam
pemilihan umum, administrasi publik, tender, dan bisnis. TI juga
melakukan kampanye advokasi untuk mendukung reformasi anti
korupsi di tingkat internasional maupun nasional.12
TI telah membuat Pakta Integritas untuk mencegah korupsi pada
tender yang menggunakan belanja publik. Pada kesepakatan yang
mengikat instansi pemerintah yang memulai kontrak tender dan
semua peserta tender untuk kontrak tersebut, Pakta Integritas
melarang pihak mana pun untuk menawarkan suap. Peserta tender
juga sepakat untuk tidak melakukan kolusi supaya memenangkan
kontrak, dan jika mereka berhasil memenangkan kontrak, sepakat

12

Studi kasus ini diambil dari Transparansi Internasional, “Corruption in Construction and Post-Conflict Reconstruction.”

71

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

untuk menghindari tindakan pelanggaran selama menjalankan
kontrak. Entitas yang melanggar ketentuan tersebut akan diberi
sanksi, misalnya kerugian sejumlah uang dari jumlah yang dibayar di
muka. Pelanggar juga akan dimasukkan daftar hitam dari kontrakkontrak dengan pemerintah di masa mendatang.
Pihak ketiga –biasanya adalah cabang TI di negara tersebut- ikut serta
dalam proses tender. TI meninjau kelayakan publikasi undangan bagi
peserta tender yang dibuat pemerintah, menyewa ahli di bidang
barang/jasa yang ditenderkan untuk meninjau kelayakan dokumendokumen tender, dan meninjau keputusan panitia tender. Hal ini
meningkatkan kepercayaan peserta terhadap proses tender.
Dengan cara ini Pakta Integritas membantu membangun arena
bermain para peserta tender dan membantu pemerintah
menurunkan tender yang boros karena korupsi. Gambaran yang rinci
mengenai Pakta Integritas, penerapannya, dan penggunaannya saat
ini terdapat pada publikasi TI di: http://www.transparency.org/content/
download/2012/12184/file/i_pact.pdf
Cabang-cabang TI di seluruh dunia telah menggunakan Pakta
Integritas dan berhasil. Di Meksiko misalnya, Komisi Listrik Federal
berupaya mendongkrak citranya dengan menerima tawaran dari
from Transparencia Mexicana (TI-M) untuk menggunakan Pakta
Integritas dalam tender pembangunan pembangkit listrik tenaga air.
TI-M menunjuk seorang ahli untuk melakukan supervisi pada Pakta,
dan setiap peserta tender diminta untuk menyetujui ketentuanketentuannya, TI-M juga bertemu dengan setiap peserta tender
sebelum tender dimulai untuk menanyakan apakah mereka menemui
ketidakwajaran pada proses tender tersebut. Kebanyakan menjawab
bahwa mereka mencurigai proses evaluasi tender akan berjalan tidak
adil. Namun pada akhir proses tender, TI-M tidak menerima keluhan
dari peserta tender atas proses tersebut. TI-M menjadikan
keberhasilan ini sebagai dasar untuk melakukan kegiatan serupa
dengan instansi lain.
Informasi mengenai TI dapat diperoleh di situs web organisasi ini: http://
www.transparency.org.
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2. Namys Memantau Pembelanjaan bagi
Penyandang Cacat di Kazakhstan
Di Kazakhstan, sebuah NGO bernama Namys (yang berarti
“Kesadaran”) melakukan advokasi bagi hak-hak penyandang cacat.
Namys terdaftar sebagai lembaga nirlaba pada tahun 2002 dan
beroperasi dengan staff yang relatif sedikit (12 staff purnawaktu) dan
mengandalkan hampir 70 relawan.
Awalnya Namys berfokus pada advokasi hukum yang mengakui hakhak penyandang cacat dan membuat program-program untuk
menyediakan layanan rehabilitasi. Pada tahun 2003, pemerintah
mengajukan hukum regresif yang intinya kembali ke kebijakan Soviet,
yaitu menyalahkan para penyandang cacat atas kondisi yang
dideritanya. Namys melakukan kampanye agresif menentang proposal tersebut. Organisasi ini menyelenggarakan sejumlah acara
untuk memprotes peraturan tersebut, menyampaikan petisi ke
presiden yang berisi keprihatinan mereka, dan melakukan media
event untuk memprublikasikan tuntutannya, yaitu perbaikan.
Berbagai upaya ini terbayar ketika pemerintah menerima beberapa
ketentuan dari Namys, misalnya menempatkan tanggung jawab jelas
pada instansi publik untuk melindungi hak-hak penyandang cacat.
Namys kemudian berfokus pada analisis dana yang dialokasikan ke
instansi-instansi publik untuk membantu penyandang cacat, yaitu
untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sebagaimana
mestinya. Namys memulai kegiatan pengawasannya sebagai bagian
dari koalisi besar yang melibatkan lebih dari 30 NGO yang
mendukung penyandang cacat dari seluruh bagian negara
Kazakhstan.
Awalnya Namys memantau anggaran bagi penyandang cacat di
provinsi Almaty di Kazakhstan tenggara. Namys melihat beberapa
ketidakwajaran dalam pelaksanaan program bagi penyandang cacat,
terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kelompok tersebut
mendokumentasikan temuan ini dalam laporannya ke pemerintah.
Misalnya, Namys menemukan bahwa program pengadaan 250 kursi
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roda di kota Almity yang dilakukan setiap tahun ternyata menyediakan
kursi roda berkualitas rendah. Hal ini tidak dapat dianggap
melanggar hukum karena harga murah adalah kriteria utama tender.
Namys mengangkat isu ini ke walikota, yang kemudian
menanggapinya dengan menunjuk seorang penyandang cacat untuk
duduk di panitia yang mengelola tender pengadaan kursi roda. Tahun
berikutnya, orang tersebut menguji contoh kursi roda dari peserta
tender dan menyusun rekomendasi bagi program. Kemudian aturan
tender pengadaan barang berubah, yaitu memasukkan kualitas
sebagai kriteria.
Sebagai kelanjutan keberhasilan tersebut, Namys berencana
melakukan kegiatan pengawasan lain di bagian lain negara
Kazakhstan dengan melakukan koordinasi dengan mitra-mitra
daerahnya. Namys telah membangun jaringan (terdiri dari anggota
legislatif pusat, kalangan media dan pejabat regional) untuk
memantau berbagai anggaran dan program yang dibuat untuk
penyandang cacat dan akan mengawasi jaringan tersebut. Lebih jauh
lagi, Namys berencana membuat sebuah pusat informasi yang
menyediakan informasi tentang program dan anggaran bagi
penyandang cacat, selain informasi dan teknik-teknik yang dapat
digunakan orang-orang yang tertarik untuk memantau anggaran.
Informasi mengenai Namys dapat diperoleh di situs webnya, yaitu:
www.invalid.kz dan www.namys.os.kz.
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Setelah pembelanjaan terjadi, pemerintah dapat menggunakan
proses pengukuran dampak untuk mengevaluasi apakah mereka telah
mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap
tahun, akhir tahun atau sebagai bagian dari proses terus-menerus
sepanjang tahun anggaran. Biasanya eksekutif yang melakukan
kegiatan ini, namun kini banyak negara yang menggunakan jasa
lembaga audit untuk mengukur dampak anggaran menggunakan
audit nilai-untuk-uang (baca Bagian Lima).
Sayangnya, kebanyakan negara berkembang belum memiliki sistem
yang terlembaga untuk melakukan pengukuran dampak anggarannya
secara menyeluruh. Di negara-negara tersebut, laporan pemerintah
tahunan (in-year) dan akhir tahun menunjukkan apakah uang telah
dibelanjakan sesuai anggaran yang disahkan, dan laporan audit
memeriksa apakah pemerintah mematuhi peraturan dan hukum
keuangan. Namun secara umum, dokumen-dokumen tersebut tidak
memeriksa hasil pembelanjaan pemerintah.
Berikut adalah empat teknik yang dapat digunakan pemerintah untuk
mengukur dan mengevaluasi dampak anggarannya.

a.

Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Anggaran yang memiliki data di luar kinerja keuangan, misalnya
target kinerja tertentu untuk suatu program pembelanjaan, seringkali
disebut “anggaran kinerja” atau “anggaran outcome”. Negara yang
membuat target kinerja untuk anggaran mereka dapat
memasukkannya ke dalam dokumen anggaran atau dalam rencana
kinerja strategis yang terkait.
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Sayangnya, ada negara yang mencoba melakukan anggaran kinerja
sebelum menyiapkan sistem pendukung yang dapat membuat yang
pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran melaporkan
ukuran kinerja. Hal seperti ini menumpulkan kegunaan target
kinerja.
Tabel 3 menunjukkan contoh target kinerja yang terdapat pada
rencana tahunan 2005/06 Departemen Pendidikan Dasar India.
Tabel 3: Anggaran Hasil (outcome) Departemen Pendidikan
Pemerintah India untuk periode 2005-06
Nama rencana/
program

Tujuan/hasil

Pembe lanjaan

Unit layanan
yang dapat dihitung
Mendaftarkan 8,13 juta
anak putus sekolah ke
sekolah umum
Mengurangi tingkat putus sekolah
pada tingkat sekolah dasar (Kelas
1-4) sebanyak 5 poin persentase

Kampanye
Education
for All
(Sarva
Shiksha
Abhyan)

Pendaftaran anak
usia 6-14 tahun ke
sekolah dasar
(sehingga
meningkatkan akses,
jumlah siswa
terdaftar, lama studi
di sekolah, dan
kualitas pendidikan
dasar)

78
trilyun
Rupee
India

Infrastruktur sekolah
( a ) Dukungan terhadap
sekolah baru
( b ) Pembangunan
gedung
sekolah
( i ) Disetujui
(ii) S e l e s a i
(iii)Sedang
berlangsung
(c) Fasilitas air minum
( i ) Disetujui
(ii) S e l e s a i
(iii) Sedang berlangsung
(d) Pembangunan toilet
( i ) Disetujui
(ii) Selesai
(iii) Sedang berlangsung
Kualitas pendidikan
a) Pasokan buku
b) Penugasan guru
c) Pelatihan tahunan bagi guru

Makan siang

Meningkatkan status
gizi anak melalui
pasokan makanan
matang untuk muridmurid sekolah dasar

33.45
Trilyun
Rupee
India

Kualitas pendidikan
a) Pasokan buku
b) Penugasan guru
c) Pelatihan tahunan bagi guru

Sumber: Diambil dari “Pernyataan Pembelanjaan dan Hasil/Target: Rencana Tahunan 2005-06,” Departemen
Pendidikan Dasar dan Anti Buta Huruf, Pemerintah India
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Terkadang sulit bagi pemerintah untuk mengukur kinerjanya dengan
akurat atau menetapkan target yang dapat membantunya meraih
tujuan kebijakan. Misalnya, instansi yang menyediakan layanan
pendukung bagi instansi lain –seperti Departemen Keuanganmungkin tidak dapat menetapkan jenis ukuran kinerja yang sama
dengan Departemen Pendidikan.
Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan pemerintah ketika
mengembangkan indikator kinerja adalah berfokus pada proses
ketika menyelenggarakan layanan, bukan pada hasil ketika layanan
tersebut ditujukan agar mencapai hasil. Misalnya, instansi suatu
instansi dapat membuat daftar jumlah pertemuan yang dilakukan
untuk membuat kebijakan sebagai indikator kinerjanya, bukan
membuat indikator yang menilai dampak yang dituju oleh kebijakan
(misalnya pengurangan tingkat kematian ibu melahirkan).
Instansi-instansi tersebut juga dapat membentuk ukuran kinerja yang
tidak mudah diukur. Misalnya suatu instansi menetapkan ukuran
kinerja yang akan “menyediakan layanan transportasi kota terbaik di
negara tersebut” alih-alih “mengoperasikan 50 rute bis baru dan
membeli 200 bis baru untuk rute tersebut.”
Indikator kinerja yang terdapat pada dokumen anggaran harus jelas
menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mencapai – dan
memungkinkan pengamat memantau apa yang telah benar-benar
dicapai. Laporan akhir-tahun atau dokumen-dokumen terkait harus
membandingkan target kinerja dengan hasil-hasil nyata.

KOTAK 3: MEMAHAMI INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja dapat berfokus pada input (misalnya “jumlah
staff yang dibutuhkan di rumah sakit”) atau output (misalnya
“jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit”). Meskipun
mengukur hasil lebih sulit karena dapat dipengaruhi berbagai
faktor dan bisa memakan waktu assessment bertahun-tahun,
indikator terbaik adalah yang melihat hasil (misalnya “penurunan
kejadian HIV/AIDS”) atau efisiensi program (misalnya “biaya
yang dibelanjakan untuk pelayanan per pasien”).
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Salah satu metode yang digunakan untuk mendorong kegunaan
ukuran kinerja adalah sistem SMART. Menurut sistem ini, indikator
kinerja harus:
Spesifik:

Indikator harus jelas mendefinisikan apa
yang harus dilakukan, oleh siapa dan di
mana

Measurable (terukur):

Indikator harus menyertakan jawaban
terhadap pertanyaan, “Berapa
banyaknya?”

Attainable (dapat dicapai): Tujuan harus dapat dicapai selama
periode waktu yang telah ditetapkan.
Realistis:

Tujuan harus dapat dicapai melalui
langkah-langkah yang secara praktis
dapat dicapai dalam kapasitas
pemerintah dan lingkungan eksternal.

Timely (tepat waktu):

Tujuan harus memiliki kerangka waktu
yang pasti. Karena anggaran bersifat
tahunan, maka tujuan kinerja yang
dikaitkan dengan anggaran sebaiknya
mencakup periode satu tahun.

b. Ukuran Efisiensi
Beberapa instansi berusaha memantau efisiensinya dengan
melakukan tinjauan kinerja internal menggunakan ukuran efisiensi,
misalnya andil pembelanjaan total terhadap pemerintahan (lihat
Tabel 4) atau personalianya. Indikator-indikator tersebut menjadi
ukuran kinerja yang berguna jika hasilnya dilacak menurut waktu atau
dibandingkan terhadap hasil yang diperoleh instansi-instansi lain
yang serupa.
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Tabel 4: Pembelanjaan Administratif sebagai Andil dari Alokasi
Anggaran Total per Departemen
All figures are stated in percentages

Departemen

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-05 2005-06 2006-07
S e b e n a r n y a S e b e n a r n y a S e b e n a r n y a A n g g a r a n A n g g a r a nA n g g a r a n

Administrasi provinsi

6.47

7.62

9.34

12.62

12.03

12.38

Parlemen provinsi

36.65

35.32

36.96

40.21

41.63

41.65

Bendahara provinsi

34.49

34.37

26.45

19.81

20.90

21.12

Keamanan masyarakat

10.05

10.80

11.85

13.74

13.91

13.97

Pendidikan

3.56

3.46

40.58

4.14

3.61

3.75

Kesehatan

3.45

3.15

5.32

4.59

4.54

4.51

Pelayanan sosial

4.84

4.3

4.42

5.49

5.08

4.76

Perumahan

4.57

3.84

4.57

4.15

4.54

4.7

Lingkungan dan Tata kota

11.33

13.73

12.27

12.17

12.86

12.36

Transportasi

1.83

1.64

1.73

2.29

2.03

1.87

Pertanian

14.05

13.06

18.26

13.33

12.74

12.56

Pemerintahan daerah

9.07

10.19

20.37

26.73

39.05

38.61

Pembangunan ekonomi dan
pariwisata

5.72

2.53

9.02

14.62

9.77

11.14

Kebudayaan dan olah raga

2.28

2.73

14.04

14.12

14.54

14.68

4.12

3.92

5.00

5.19

4.88

4.79

Total

Source: Provincial Government Western Cape 2005 Service Delivery Review, Working Paper 2004

c. Penggunaan survey kepuasan pelanggan
Pemantauan kinerja dapat memberi informasi seperti: apakah
pelayanan telah diselenggarakan dan apa yang telah dicapai,
sementara tinjauan efisiensi dapat memberi informasi seperti:
bagaimana pelayanan diselenggarakan. Namun semua instrumen
tersebut tidak memberitahu apakah para penerima layanan merasa
puas dengan layanan tersebut.
Untuk memperoleh informasi tersebut, beberapa pemerintah
melakukan survey kepuasan pengguna layanan. Survey tersebut secara
umum mengajukan dua jenis pertanyaan: apakah pengguna merasa
bahwa layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka (apakah
mereka menganggap sebaiknya pemerintah menyediakan layanan
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lain saja?) dan apakah mereka puas dengan layanan yang diterimanya.
Salah satu contohnya adalah survey tahun 2006 yang dilakukan
pemerintah Filipina. Survey ini meneliti pelayanan kewarganegaraan
dari Kantor Statistik Nasional, khususnya meneliti berapa banyak
pengguna layanan yang selesai dilayani dalam jangka waktu 30 menit
sejak kedatangannya ke kantor tersebut (National Statistical Office,
GoP, 2006). Dari survey terungkap bahwa “jumlah pengguna layana
yang puas yang melaporkan bahwa mereka dilayani dalam waktu
maksimal 30 menit meningkat dari hingga 17 poin, dari 44%
menjadi 61% pada September 2006. Angka tersebut 47% lebih tinggi
daripada angka tahun sebelumnya, yaitu Desember 2005, di mana
47% pengguna layanan menyatakan puas dengan pelayanan di bawah
30 menit.

d.

Audit Nilai-untuk-Uang

Sistem ukuran kinerja secara umum menunjukkan apakah layanan
benar-benar diselenggarakan –namun seringkali tidak menunjukkan
bagaimana penyelenggaraannya. Akibatnya sistem tersebut tidak
memberi informasi yang dapat membantu pemerintah atau publik
mengukur pemborosan pada belanja pemerintah atau menilai
sualitas pelayanan publik.
Di beberapa negara, lembaga audit publik telah melakukan audit
nilai-untuk-uang (atau audit kinerja) yang berupaya melakukan assessment terhadap ekonomi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
layanan pemerintah. Jika dilakukan dengan benar, audit tersebut akan
memberi ukuran yang benar tentang kinerja pemerintah. Lembaga
audit nasional Canada, Office of the Auditor General, menggunakan
empat alat untuk melakukan audit nilai-untuk-uang (OAG, Canada,
2004):
(i) Studi kasus yang menyoroti praktik bagus dengan cara
membandingkan instansi yang kinerjanya baik dengan instansi yang
kinerjanya buruk, serta menjelaskan sebab-sebabnya.
(ii) Standar kinerja yang menggunakan sejumlah ukuran –seperti
penggunaan sumberdaya, biaya unit, dan efisiensi- untuk
membandingkan kinerja antar berbagai instansi.
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(iii) Kelompok fokus yang terdiri dari 8-12 orang yang dipilih sebagai
sampel dari populasi yang lebih besar (misalnya pejabat senior,
pengguna layanan, dsb.) dan kemudian diminta bantuannya untuk
memberi umpan balik atas kualitas layanan yang diberikan
pemerintah. Bukti yang didapatkan dari kelompok fokus bersifat
kualitatif dan memberri perspektif sebenarnya atas topik yang
dibicarakan. Kelompok fokus cukup berguna dalam membantu
mengidentifikasi masalah, memahami mengapa suatu langkah
diambil, menguji temuan yang dijadikan materi pertanyaan survey,
dan mengembangkan pendekatan praktis terhadap isu kebijakan.
(iv) Perbandingan tingkat-tinggi dengan organisasi-organisasi lain yang
melakukan fungsi sama juga dapat memberikan informasi berguna
mengenai kinerja suatu entitas.
Ada berbagai kriteria yang dapat digunakan, misalnya struktur
organisasi, kebijakan operasional dan proses pemecahan masalah.
Penekanan terletak pada belajar dari pengalaman organisasi lain dan
meletakkan temuan terkait organisasi tersebut pada konteks yang
lebih luas.
Hal ini akan dibahas lebih lanjut di Bagian Lima.
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Bab ini membahas dua studi kasus yang menggambarkan
keberhasilan proyek-proyek masyarakat sipil dalam mengukur
dampak pelaksanaan anggaran belanja. Studi kasus pertama, dari
India, menggambarkan “citizen report card” (rapor warga negara) yang
mengukur kepuasan publik atas pelaksanaan pelayanan publik. Studi
kasus kedua, dari Tanzania, menggambarkan sebuah scorecard (kartu
skor) masyarakat yang digunakan untuk menelusuri belanja
pemerintah di lingkungan masyarakat daerah dan mengukur
kepuasan publik atas pelayanan pemerintah.

1. Public Affairs Centre (Pusat Urusan
Publik) Mengembangkan Citizen Report
Card di India
PROFIL ORGANISASI
The Public Affairs Centre (PAC), sebuah organisasi nirlaba yang
didirikan di India pada 1996, didirikan untuk memperbaiki kualitas
pemerintahan di negara tersebut. PAC bermula dari inisiatif
sekelompok kecil warga negara untuk membantu warga negara
memberikan pilihan tepat pada pemilihan di kotapraja Bangalore.
Sejak itu PAC berusaha keras meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, partisipasi warga negara dalam proses pemilihan dan
pemerintahan. PAC melakukan dan mendukung penelitian tentang
kebijakan dan pelayanan publik, menyebarluaskan temuan
penelitian, memfasilitasi tindakan kolektif, memberikan saran kepada
negara dan organisasi-organisasi yang bukan milik pemerintah.
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a. Pengantar
Bangalore adalah salah satu kota terbesar di India dan merupakan
pusat perangkat lunak dan industri yang utama.13 Namun, pelayanan
publik di kota tersebut buruk. Instansi-instansi yang bertanggung
jawab atas pelayanan bagi warga kota praja (air, pengumpulan
sampah, pemeliharaan jalan dan taman, dan sebagainya) tidak dapat
dipercaya, dan korupsi merajalela di antara semua penyedia layanan.
Terinspirasi oleh praktek sektor swasta di India saat mengadakan
survey kepuasan klien, sekelompok penduduk mengimplementasikan
citizen report card (rapor warga negara) pada 1993 untuk mengukur
kepuasan warga atas penyedia pelayanan publik. Kemudian,
kelompok tersebut mendirikan PAC untuk mengadakan survey
tambahan. Penerapan rapor tersebut meningkatkan kesadaran akan
kinerja buruk penyedia pelayanan dan mendorong mereka
mengambil tindakan korektif.
Inisiatif ini bertanya kepada para pengguna: seberapa memuaskan
pelayanan publik yang Anda terima? Aspek-aspek pelayanan apa saja
yang memuaskan dan yang tidak memuaskan? Apa biaya langsung
dan tidak langsung (termasuk suap) untuk mendapatkan pelayanan
ini?
Rapor pertama diterapkan pada 1993. Dalam penerapan pertama
tersebut disurvey 480 rumah tangga berpendapatan menengah dan
330 rumah tangga berpendapatan rendah yang berinteraksi dengan
salah satu dari delapan penyedia pelayanan publik terpilih pada
enam bulan sebelumnya. Survey selanjutnya pada 1999 dan 2003
difokuskan pada tujuh dari instansi penyedia pelayanan publik.
Ketujuh instansi tersebut dipilih karena mereka melayani paling
banyak orang. Ketujuh instansi yang dinilai melalui rapor warga
tersebut adalah instansi pengairan dan air limbah, instansi listrik,
rumah sakit umum, otoritas pembangunan, dan instansi transportasi
regional. Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan
pengguna atas hal-hal seperti perilaku staf, jumlah kunjungan yang
diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudahan
menyelesaikan masalah, dan kualitas informasi yang diberikan.
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Penerapan pada 1993 menunjukkan tingkat kepuasaan publik yang
rendah atas semua penyedia pelayanan. Hanya satu persen orang
yang disurvey yang menunjukkan kepuasan atas Bangalore Development Authority, misalnya. Korupsi merajalela hampir di semua
instansi; sepertiga rumah tangga miskin yang disurvey telah
membayar suap atau biaya ekstra kepada pejabat publik pada enam
bulan sebelumnya. Orang-orang yang berpendapatan menengah
umumnya memberikan nilai yang rendah terkait dengan perilaku
staf, penyelesaian masalah, dan jumlah kunjungan yang diperlukan.
Pada kelompok warga miskin, situasi tersebut menjadi lebih buruk
karena banyak yang melaporkan penyalahgunaan yang dilakukan
oleh para pejabat publik.
Hasil survey ini diberikan kepada para pejabat senior instansi-instansi
tersebut dan dipublikasikan secara luas. Banyak surat kabar dan
majalah yang menyoroti korupsi pada pelayanan publik tersebut.
Temuan-temuan tersebut juga disebarluaskan melalui seminar dan
pertemuan di kota tersebut. Serangkaian pertemuan “open house”
diadakan sehingga kelompok-kelompok warga negara yang tidak
terlibat dalam survey tersebut dapat hadir dan terlibat.
Penerapan rapor diulang pada 1999 dan 2003. Hasil rapor pada
1999 menunjukkan perbaikan sebagian pada dua instansi, tetapi
kepuasan warga negara secara keseluruhan tetap rendah dan
responden bahkan kelihatan lebih tidak puas dengan staf di semua
instansi tersebut dibandingkan pada 1993. Rapor pada 2003,
sebaliknya, mengungkapkan perbaikan substansial hampir di seluruh
lembaga; rata-rata kepuasan pengguna meningkat lebih dari 40 %
antara 1999 dan 2003.

b. Metodologi
Proses pengembangan citizen report card (CRC) bisa dibagi menjadi
enam fase, digambarkan di bawah. (Untuk lebih detil, lihat Wagle dkk,
“Citizen Report Card Surveys – A Note on the Concept and Methodology,”
2004.)
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Fase pertama: Identifikasi Ruang Lingkup, Pelaku, dan
Tujuan
Langkah pertama: Menjelaskan Ruang Lingkup Evaluasi CRC
Langkah yang pertama adalah menetapkan ruang lingkup survey
yang akan diadakan, yaitu, jenis pelayanan publik apa yang akan
dinilai dan bagaimana temuan survey tersebut akan digunakan. Survey CRC sering diulang pada subjek tunggal atau masyarakat tunggal,
CRC pertama sering digunakan untuk mengidentifikasi penyedia
pelayanan yang buruk, sedangkan CRC-CRC selanjutnya digunakan
untuk menentukan apakah penyedia telah melakukan perbaikan
sebagai jawaban atas temuan pada survey-survey sebelumnya.
Langkah kedua: Pembentukan Koalisi untuk Mencapai Kredibilitas Survey
Kredibilitas hasil survey juga tergantung pada legitimasi awal
kelompok yang mengadakan survey. Pada beberapa kasus,
keterlibatan organisasi internasional bisa menambah kredibilitas
survey, tetapi pada kasus-kasus yang lain keterlibatan pihak luar ini
bisa jadi tidak bermanfaat atau bahkan menimbulkan masalah. Bank
Dunia, misalnya, memiliki staf yang cakap secara teknis, ia bisa
membantu atau mendanai organisasi yang mengadakan survey, tetapi
mereka tidak selalu dianggap menguntungkan.

Fase Dua: Desain Kuesioner
Langkah Pertama: Mengadakan Pertemuan Kelompok Fokus dengan Penyedia
dan Pengguna Layanan
Sebelum meminta pandangan dari pengguna layanan, kelompok
yang mengadakan survey untuk memutuskan siapa pengguna yang
akan disurvey – misalnya, pengguna yang telah menggunakan layanan
tersebut dalam tiga bulan terakhir, enam bulan, 18 bulan, atau selama
periode waktu tertentu? Penyedia pelayanan bisa dimintai informasi
tentang pelayanan yang mereka berikan dan tentang perbaikan
penting pelayanan yang telah teridentifikasi. Informasi yang
dikumpulkan dari kelompok fokus ini akan dimasukkan dalam
kuesioner.
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Langkah kedua: Menetapkan struktur dan dimensi kuesioner
Sebagaimana survey lain, hambatan waktu dan kualitas membatasi
jumlah pertanyaan yang bisa ditanyakan. Salah satu solusi yang
bermanfaat adalah memecah kuesioner ke dalam beberapa bagian.
Setiap bagian kuesioner bisa dijawab oleh beberapa anggota rumah
tangga. Solusi lain adalah mengadakan “wawancara berputar,” yakni,
rumah tangga pertama ditanyai pertanyaan yang berhubungan
dengan satu jenis rangkaian pelayanan publik, rumah tangga
berikutnya ditanyai tentang jenis pelayanan yang berbeda, dan
sebagainya.

Panduan untuk Pertanyaan CRC
Jika ada standar untuk pelayanan publik tertentu, kuesioner akan
memeriksa apakah standar tersebut dipenuhi. Misalnya, jika penyedia
air minum berkomitmen untuk menyediakan air minum sehari sekali,
masukkan pernyataan khusus untuk menilai apakah pelayanan yang
diberikan seperti yang dijanjikan:
Pertanyaan contoh: seberapa sering Anda mendapatkan air minum?
1 – Lebih dari satu kali sehari 2 – sehari sekali 3 – kurang dari satu
hari sekali
Jika tidak ada standar (ini terjadi di banyak negara), harus ada cara
lain untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. Berikut ini contohcontoh pertanyaan yang bisa diajukan untuk mendapatkan jawaban
tentang aksesibilitas pusat layanan kesehatan.
Opsi 1: Berapa lama perjalanan sampai ke pusat layanan kesehatan
yang paling sering Anda kunjungi? Pertanyaan selanjutnya:
Dan apa jenis transportasi yang Anda gunakan?
Opsi 2: Berapa jarak dari rumah Anda ke pusat layanan kesehatan
yang paling sering Anda kunjungi?
Kedua opsi memberikan informasi yang bermanfaat, oleh karena itu
tentukan jenis umpanbalik apa yang paling dibutuhkan sehingga
penentuan tujuan dan lokasi CRC dapat lebih mudah dilakukan.

87

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

Untuk menghindari pengumpulan informasi yang basi, masukkan
sebuah kerangka waktu jika perlu. Misalnya, jawaban yang ingin
didapatkan hanya dari rumah tangga yang telah menggunakan suatu
pelayanan selama setahun terakhir.
Pertanyaan contoh: Pernahkah Anda atau siapapun dalam rumah
tangga Anda menggunakan pelayanan rumah sakit umum pada tahun
yang lalu?
Jika Anda menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan jarak
atau pertanyaan lain yang satuan informasinya (jarak dalam kilometer, waktu dalam menit, dan sebagainya) mempengaruhi jawaban
responden, pastikan satuan tersebut diidentifikasi dalam pertanyaan.
Untuk pertanyaan terbuka, mintalah peneliti untuk mencatat satuan
pengukuran yang digunakan dalam jawaban tersebut, meskipun
satuan tersebut dituliskan dalam pertanyaan. Hal ini berguna sebagai
pemeriksaan ganda sekaligus konversi satuan jika jawaban responden
diberikan dalam satuan yang berbeda dari satuan dalam pertanyaan
tersebut.
Pertanyaan contoh: Rata-rata, berapa menit Anda menunggu untuk
bertemu seorang anggota staf rumah sakit tersebut?
Beberapa jenis skala jawaban umum digunakan untuk
mengumpulkan jawaban. Jenis skala yang digunakan mempengaruhi
penafsiran hasil survey: skala yang luas menghasilkan kesimpulan
yang lebih sedikit perbedaannya, sedangkan skala yang sempit
memberikan hasil yang mudah dikomunikasikan.
Pertanyaan contoh: Menurut Anda bagaimana tingkat keandalan
pelayanan transportasi umum di wilayah/daerah Anda? 1- Baik, 2 –
sedang, 3 – jelek, 4 – tidak tepat.
Terakhir, pertanyaan-pertanyaan harus dibuat senetral mungkin.
Pertanyaan seperti “Apa yang paling tidak Anda sukai dari pelayanan
yang Anda terima?” mengasumsikan bahwa pengguna tidak menyukai
sesuatu tentang pelayanan tersebut, kecuali jika diimbangi dengan
pertanyaan lain yang diajukan: “Apa yang paling Anda sukai dari
pelayanan yang Anda terima?”
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Langkah ketiga: Pra-tes Kuesioner
Kuesioner harus diujikan pada kelompok fokus yang sama dengan
kelompok yang diorganisasi pada langkah pertama, dan perlu
dilakukan beberapa modifikasi sebelum pelaksanaan survey. Orangorang yang akan mengadakan survey juga harus mengujinya terlebih
dahulu, dan waktu yang dialokasikan untuk mengubah pertanyaan
atau mempertanyakan metode didasarkan pada jawaban mereka. Jika
sebuah pertanyaan membingungkan banyak responden atau
memerlukan banyak klarifikasi, pertanyaan mungkin harus dirubah.
Jika survey tersebut diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, semua
survey harus diterjemahkan kembali ke dalam bahasa utama (oleh
seseorang selain penerjemah asli) sebelum survey diadakan, untuk
memastikan konsistensi di semua instrumen.

Fase 3: Pengambilan Sampel
Langkah Pertama: Mengidentifikasi Wilayah Geografis Tempat Asal Responden
Sebelum menentukan jumlah sampel survey, perhatian harus
diberikan pada wilayah geografis yang akan disurvey. Bisa jadi
bermanfaat membagi wilayah menjadi beberapa lokasi. Pembagian
tersebut didasarkan pada faktor-faktor seperti tipe rumah, tingkat
pertumbuhan, rata-rata pendapatan. Dalam pembagian ini, dipilih
sejumlah tempat di mana rumah tangga dengan golongan
pendapatan berbeda akan dipilih setelah jumlah sampel survey
ditentukan.
Langkah Kedua: Menentukan Jumlah Sampel Survey
Anggaran, waktu, dan kapasitas organisasi akan membatasi dimensi
survey. Enumerator atau penghitung (orang-orang yang terjun ke survey lapangan) harus dibayar dan mungkin diantar ke lokasi survey,
selebaran harus dicetak, dan sebagainya. Ingat bahwa tujuannya
adalah mendapatkan representasi yang baik dari berbagai bagian
populasi, bukan hanya menghasilkan sejumlah besar kuesioner yang
lengkap. Usahakan mencakup sebanyak mungkin strata sosial yang
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ada di tempat yang disurvey. PAC telah menemukan bahwa jumlah
sampel 300-350 rumah tangga adalah jumlah ideal untuk setiap
pelayanan publik yang disurvey.
Langkah Ketiga: Memilih Responden Sampel
Dalam sebuah survey CRC, unit analisis yang paling mungkin adalah
rumah tangga. Namun, bahkan dalam sebuah rumah tangga,
responden sampel harus dipilih. Umumnya, kepala rumah tangga
yang dipilih untuk menjawab, namun jika survey dibagi ke dalam
kelompok-kelompok pertanyaan yang berbeda, anggota rumah
tangga lainnya bisa diminta untuk menjawab.
Anggota rumah tangga yang lain bisa jadi juga memiliki informasi
lebih baik tentang beberapa pertanyaan daripada kepala rumah
tangga; misalnya, seseorang yang tidak bekerja di luar rumah
mungkin tahu lebih banyak tentang hilangnya padamnya aliran listrik
sementara di siang hari daripada kepala rumah tangga yang bekerja
di luar rumah.
Pengambilan sampel yang tepat bukanlah tugas yang mudah. Salah
satu teknik yang bermanfaat adalah random sampling (pengambilan
sampel secara acak). Dalam teknik pengambilan sampel ini, setiap
rumah tangga diberi sebuah nomor dan kemudian nomor-nomor
tersebut ditarik secara acak; rumah tangga-rumah tangga dengan
nomor yang sesuai dengan nomor yang diambil adalah rumah tangga
yang disurvey. Teknik lain yang bermanfaat adalah stratified random
sampling (pengambilan sampel bertingkat secara acak), yakni peneliti
menetapkan beberapa kategori seperti pria/wanita atau rumah
tangga miskin/tidak miskin dan kemudian memilih sampel secara
acak dari dalam setiap kategori. Ada banyak cara pengambilan
sampel yang lain.

Fase 4: Pelaksanaan Survey
Langkah Pertama: Memilih dan Melatih Tim Penilai
Pelaksana survey harus memiliki pemahaman yang baik tentang
tujuan proyek dan bagaimana kontribusi survey pada tujuan ini.
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Mereka harus dilatih sebelum dikirim untuk mengadakan survey.
Dalam beberapa kasus, bisa jadi bermanfaat menggunakan
pewawancara wanita untuk berbicara dengan reponden wanita dan
pewawancara pria untuk berbicara dengan responden pria.
Langkah Kedua: Mengawasi Wawancara Secara Acak
Untuk memastikan bahwa kredibilitas survey tidak dikompromikan
dengan memasukkan jawaban rumah tangga yang tidak akurat, perlu
dilakukan pemantauan langsung wawancara secara acak. Jika
pertanyaan-pertanyaan survey salah ditafsirkan atau beberapa
jawaban dirasa tidak konsisten, perlu dilakukan wawancara ulang.
Enumerator harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut persis
seperti yang tertulis. Ini penting untuk menjamin agar bias
pewawancara sendiri tidak mempengaruhi jawaban responden dan
menjamin komparabilitas jawaban responden survey. Setelah
menyelesaikan setiap wawancara, pelaksana survey memeriksa
informasi yang terkumpul dan mengidentifikasi jika ada informasi
yang tidak konsisten. Hanya setelah informasi yang terkumpul
dianggap akurat dan cukup, maka informasi tersebut dapat
dimasukkan ke dalam lembar data.

Fase 5: Menganalisis Data
Setelah semua data dikumpulkan, analisis bisa dimulai. Responden
mungkin menilai pelayanan pemerintah atas dasar skala, misalnya, -5
sampai 5, atau 1 sampai 7. Satu cara untuk mendapatkan jumlah skor
adalah dengan menghitung semua jawaban sekelompok pertanyaan
umum, menghitung rata-rata jawaban, dan kemudian
mengungkapkan rata-rata ini sebagai persentase. Misalnya, jika ratarata penilaian pengguna tentang seluruh efektivitas lembaga publik
tertentu adalah 3,7 pada skala 1 sampai 7, persentase tersebut adalah
53 persen (3,7 dibagi 7), prosentase ini bisa dibaca sebagai “nilai’
pada rapor tersebut.
Harus dilakukan uji statistik pada data untuk menentukan apakah
hasil survey bisa diterapkan pada populasi yang lebih besar dan
apakah perbedaan antar sub-kelompok tergolong signifikan secara
statistik. Meminta bantuan seseorang atau kelompok (misalnya, di
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pusat penelitian di sebuah universitas, mahasiswa, perusahaan survey
yang berpengalaman) dengan keterampilan analisis statistik untuk
membantu fase proses ini sangat bermanfaat – bahkan penting – jika
sumberdaya internal tidak memiliki keahlian ini.

Fase 6: Penyebarluasan
Langkah Pertama: Mengikutsertakan pejabat
Menggunakan hasil rapor untuk mempermalukan penyedia
pelayanan tertentu di depan umum tidak akan bermanfaat. Kita bisa
memberikan temuan awal kepada penyedia layanan sehingga mereka
bisa memberikan tanggapan; kemudian beberapa penjelasan asli dari
mereka dituliskan dalam laporan akhir dan dimasukkan dalam
rekomendasi.
Langkah Kedua: Melibatkan Media
Temuan-temuan dari program rapor tersebut dapat disampaikan
dalam konferensi pers atau ajang serupa. Untuk menambah cakupan
kegiatan tersebut, kelompok yang mengadakan survey bisa
mempersiapkan press kits (materi promosi untuk media) yang meliputi
uraian singkat yang bisa dipublikasikan, rilis berita yang ramahmedia, dan terjemahan laporan ke dalam bahasa setempat. Kelompok
tersebut berusaha menggunakan berbagai bentuk media – seperti
media cetak, televisi, radio, dan media baru seperti website, kelompok
diskusi, dan blog.
Langkah Ketiga: Mengembangkan Komunikasi Antar Penyedia Layanan dan
Pengguna
Mempertemukan penyedia layanan dan pengguna setelah rapor
dipublikasikan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk
membahas reaksi mereka. Diskusi ini bisa lebih menekan penyedia
layanan agar memperbaiki kinerjanya. Setidaknya mereka
membolehkan pengguna untuk mengutarakan pendapatnya. Jika
mungkin, rencanakan sebuah kegiatan seperti public hearing (dengar
pendapat). Dalam kegiatan tersebut, publik boleh mengajukan
pertanyaan kepada penyedia layanan.
92

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

Langkah Keempat: Menyajikan Pesan Anda
Laporan akhir harus menyajikan hasil survey, menarik kesimpulan
dari hasil survey tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi survey
tersebut. Pada laporan akhir harus dimasukkan hasil positif dan
negatif, dan kecuali jika ada kasus-kasus luar biasa, laporan akhir
menjadi katalisator perubahan, dan bukan instrumen untuk
menghukum penyedia layanan.
Untuk kajian CRC yang lebih mendalam, silakan mengakses Improving
Local Governanceand Service Delivery: Citizen Report Card Learning Toolkit,
yang dibuat oleh PAC, the Asian Development Bank, and the Asian
Development
Bank Institute, di http://www.citizenreportcard.com/index.html#. Pada
apendiks versi PDF dimasukkan sumber-sumber tambahan seperti
pengumuman berita sampel, hasil akhir sampel, dan daftar kendali
anggaran biaya.

c. Hasil-hasil yang Dicapai
Keberhasilan
Kepuasan publik atas pelaksanaan pelayanan berfluktuasi di antara
ketiga survey yang diadakan dalam periode 10 tahun di Bangalore –
meskipun hasil survey pada 2003 menunjukkan peningkatan luar
biasa kepuasan publik dibandingkan hasil pada 1993. Meskipun
survey pada 1999 tidak berbeda jauh dengan survey pada 1993,
hasilnya menunjukkan bahwa beberapa lembaga telah berusaha
menanggapi ketidakpuasan publik yang diungkapkan dalam rapor
pertama.
Tiga lembaga – Bangalore Telecom, Electricity Board, dan Water and Sewerage Board – merampingkan sistem pengumpulan tagihannya setelah
survey 1999. Dengan bantuan PAC, Bangalore Development Authority membuat kartu rapornya sendiri yang digunakan untuk
mendapatkan pendapat dari klien tentang korupsi dan untuk
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mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan. The
Bangalore City Corporation dan the Bangalore Development Authority juga
memprakarsai pertemuan bersama wakil-wakil dari organisasi nonpemerintah dan pejabat publik untuk menentukan penyelesaian bagi
masalah-masalah yang diprioritaskan. Dua rumah sakit umum yang
besar di kota tersebut yang telah mendapat nilai sangat buruk
bersedia mendukung program yang didesain oleh sebuah organisasi
non-pemerintah, yaitu membentuk “bagian informasi” untuk
membantu pasien dan melatih stafnya agar lebih responsif terhadap
kebutuhan pasien.
PAC menyatakan bahwa ada sejumlah faktor penyebab perbaikan
dramatis kinerja instansi antara 1999 dan 2003. Faktor-faktor ini
adalah: tekanan dari organisasi donor internasional dan menteri
kepala yang responsif di negara tersebut, yang mendorong partisipasi
publik dalam pemerintahan. Namun, advokasi dan publisitas media
tentang hasil rapor secara terus-menerus selama 10 tahun juga
memainkan peran penting dalam menekan instansi di tingkat kota
untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanannya.

Tantangan
Sebuah proyek CRC bisa selesai dalam enam bulan sampai satu
tahun, atau bahkan lebih lama. PAC telah membantu kelompokkelompok di banyak negara lain yang sedang berusaha
mengimpelementasikan metodologinya dan telah mengembangkan
sebuah daftar isu bagi kelompok-kelompok yang tertarik untuk
melakukan survey rapor warga ini.
i. Persyaratan Institusi Pemimpin yang Kuat: Keberhasilan akhir proyek
CRC sangat tergantung pada institusi yang memimpin proyek
tersebut. Institusi ini harus legitimate di mata orang-orang yang akan
disurvey dan biasa dengan wilayah tempat diadakan proyek CRC.
Institusi juga harus berpengalaman dalam mengadakan survey dan
bersedia bekerja dengan banyak stakeholder yang berasal dari seluruh
masyarakat. Bermanfaat juga jika institusi bisa mengambil dari
jaringan organisasi yang diakui dan individu-individu untuk
meningkatkan keterampilan dan anggotanya sendiri.
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ii. Evaluasi Konteks Sosio-Politik: Pemerintah harus mampu merespon
umpanbalik dari masyarakat sehingga CRC bisa menghasilkan
perubahan yang bermakna. Selanjutnya, hubungan diantara sektorsektor masyarakat yang berbeda (pemerintah, media, masyarakat
sipil, dunia usaha, dan warga negara) harus kondusif untuk
penggunaan CRC. Warga negara tidak boleh dipaksa saat menjawab
pertanyaan survey, dan keamanan penilai dan responden terjamin.
iii. Strategi Advokasi: Usaha advokasi harus selalu diarahkan ke tingkat
pemerintahan tertentu (daerah, negara, atau nasional) yang
bertanggung jawab atas pelayanan yang dinilai. Selanjutnya,
kelompok yang mengadakan survey CRC membangun hubungan
yang kuat dengan media setempat, yang bisa membantu
menyebarkan hasil survey dan dengan demikian menciptakan tekanan
yang penting untuk menghasilkan perubahan pada praktek penyedia
layanan. Semakin banyak jumlah sensor media di sebuah negara,
semakin sedikit kemungkinan usaha advokasi kelompok akan berhasil.
Usaha-usaha advokasi bahkan tidak mungkin berhasil jika penyedia
layanan tidak mau mengubah kinerjanya. Memasukkan beberapa
hasil survey yang menggambarkan secara positif penyedia layanan
akan membantu karena penyedia merasa lebih senang dengan proses
tersebut. Mengulang rapor dengan interval teratur juga memberikan
input kepada penyedia tentang apakah usaha-usaha mereka untuk
memperbaiki pelayanan telah berjalan, dan input tersebut dapat
menciptakan insentif bagi mereka untuk lebih terlibat dalam proses
survey tersebut.
iv. Persyaratan keterampilan teknis: Kelompok yang mengadakan survey
CRC memerlukan bantuan teknis dari kelompok lain, yakni bantuan
teknis untuk isu-isu seperti teknik survey, detil provisi pelayanan
setempat, dan kerja lapangan survey. Universitas dan perusahaan
swasta bisa menjadi tempat yang baik untuk menemukan orang-orang
dengan keterampilan di bidang teknis ini.
v. Pertimbangan Biaya: Biaya survey CRC sangat tergantung pada
faktor-faktor seperti jumlah sampel, jumlah pelaksana yang
diperlukan untuk mengadakan survey dan tingkat pelatihan yang
mereka perlukan, peralatan komunikasi dan informasi yang
diperlukan (komputer, telepon, dan sebagainya.), biaya cetak
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kuesioner, gaji untuk pewawancara dan supervisor, honor untuk
lembaga-lembaga luar yang telah dilimpahi beberapa tugas, biaya
perjalanan dan penyebaran informasi atau hasil survey.
Informasi tentang PAC bisa diperoleh dari website organisasi tersebut,
http://www.pacindia.org.

2. Hakikazi Catalyst Menggunakan PIMA
Card di Tanzania

PROFIL ORGANISASI
Didirikan pada 2000, Hakikazi Catalyst adalah organisasi advokasi
keadilan ekonomi dan sosial berpusat di Tanzania yang
memberdayakan orang-orang termarjinalkan untuk
mempengaruhi keputusan pemerintah yang berdampak pada
kehidupan mereka dan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan
politik mereka di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Organisasi tersebut memiliki 14 anggota staf yang bekerja penuh
dan dikelola oleh dewan direktur, dewan penasihat, dan sebuah
komisi anggota. Hakikazi menghasilkan sejumlah publikasi setiap
tahun yang menyebarluaskan informasi tentang kebijakan publik
bagi masyarakat dengan format yang bisa diakses dan populer.
Tujuan utamanya adalah mendukung masyarakat miskin dan
termarjinalkan, mempengaruhi kebijakan nasional dan daerah,
dan memberantas kemiskinan.

96

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

a. Pengantar
Pada 2003, the International Budget Project mengadakan sebuah
konferensi di Meksiko yang mengundang organisasi-organisasi
advokasi anggaran belanja dari 40 negara. Salah satu presentasi
dibuat oleh the Public Affairs Centre dari India, yang telah berhasil
mengimplementasikan citizen card report untuk mengevaluasi kepuasan
publik atas pelaksanaan pelayanan pemerintah (lihat studi kasus
sebelumnya). Setelah menghadiri konferensi ini, direktur organisasi
advokasi keadilan ekonomi dan sosial Tanzania, Hakikazi Catalyst,
memutuskan untuk mengadaptasi metodologi citizen report card
untuk konteks negaranya dan mengembangkan PIMA card.
PIMA card Hakikazi (pima berarti “mengukur” dalam bahasa Swahili)
adalah sebuah alat evaluasi yang sederhana dan fleksibel, yakni alat
yang memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan informasi
kualitatif dan kuantitatif tentang input (Dana apa saja yang diterima
masyarakat tersebut), output (bagaimana penggunaan dana
tersebut?), dan hasil (bagaimana pengaruh proyek pada masyarakat
tersebut?) belanja pemerintah pada strategi pemberantasan
kemiskinan.
Dengan metodologi ini, baik masyarakat daerah maupun pemerintah
distrik mengisi sebuah kartu untuk menilai kualitas barang dan jasa
yang disediakan oleh pemerintah distrik kepada masyarakat daerah.
Berdasarkan hasil ini, pemerintah distrik dan masyarakat daerah
memutuskan langkah lanjutan yang akan diambil untuk mengatasi
masalah yang menjadi prioritas di masyarakat dan meneruskan
distribusi informasi dengan sebuah cara yang sistematis.
Antara 2003 dan 2007, Hakikazi menyelesaikan dua program
pemantauan anggaran belanja dengan menggunakan proses PIMA
card. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana
pendanaan strategi pemberantasan kemiskinan pemerintah dan
pengimplementasiannya di tingkat daerah serta apakah strategistrategi tersebut benar-benar memperbaiki kesejahteraan masyarakat
miskin.
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Sistem pemantauan pemerintah untuk strategi pengurangan
kemiskinan Tanzania, dikenal dengan akronim MKUKUTA dalam
bahasa Swahili, dijabarkan dalam MKUKUTA Pemantauan Master Plan
and Indicator Information (2006), yang menggambarkan sebuah
kerangka untuk meningkatkan partisipasi semua stakeholder –
terutama masyarakat sipil – dalam memantau implementasi strategi
tersebut. Dokumen tersebut juga menguraikan indikator-indikator
spesifik untuk setiap tujuan dalam MKUKUTA, yang merupakan alat
bermanfaat untuk organisasi masyarakat sipil dan kelompokkelompok lain yang mengadakan kegiatan pemantauan.

b. Metodologi
Proses PIMA card terdiri dari delapan langkah:
Langkah 1: Persiapan Dasar di Tingkat Distrik
Hakikazi memilih desa-desa yang diikutsertakan dalam penerapan
tersebut berdasarkan hubungan-hubungan yang telah dikembangkan
kelompok tersebut dengan mereka. Hakikazi mengadakan workshop
distrik untuk memobilisasi stakeholder, menjelaskan sistem
pemantauan anggaran belanja dan proses PIMA card, dan
memberikan dukungan pada proses tersebut. Para peserta workshop
terdiri dari kepala desa dan pemimpin pemerintahan di tingkat
distrik; pejabat-pejabat distrik dari departemen perencanaan,
pertanian, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan
pengembangan masyarakat; anggota dewan distrik; organisasi
masyarakat sipil; dan wakil-wakil masyarakat. Selama pertemuan ini,
pejabat-pejabat setempat diajak bicara tentang pemberian informasi
mengenai penganggaran biaya dan perencanaan reguler (triwulan)
tetap dengan format yang telah disepakati. Jika kesepakatan tercapai,
informasi ini disebarluaskan melalui berbagai masyarakat yang
berpartisipasi.
Langkah 2: Membangun Keterampilan
Hakikaze mengadakan workshop untuk melatih individu-individu
dalam sebuah masyarakat (diambil dari organisasi berbasis
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masyarakat yang ada) yang akan memimpin proses PIMA card. Workshop “training of trainers” adalah komponen utama proses
pemantauan MKUKUTA. Mereka memberi para partisipan dengan
keterampilan untuk mengumpulkan informasi anggaran belanja
kuantitatif dan kualitatif, menganalisis anggaran belanja pemerintah,
dan memberikan hasil mereka kepada pengambil keputusan dan
masyarakat.
Wakil masyarakat sipil, staf pemerintah daerah (misalnya, pekerja
pembangunan masyarakat), dan fasilitator penelitian dari Hakikazi
berpartisipasi dalam workshop pelatihan dan dilibatkan dalam setiap
langkah proses PIMA card selanjutnya, termasuk mendesain PIMA
card, menganalisis anggaran belanja, memfasilitasi pertemuan
masyarakat, memfasilitasi pengumpulan data dalam masyarakat, dan
menganalisis dan menyebarluaskan temuan.
Langkah 3: Persiapan Dasar di Tingkat masyarakat
Selanjutnya, Hakikazi mengadakan debat publik tentang MKUKUTA
pada berbagai masyarakat yang berpartisipasi. Tujuannya adalah
membantu masyarakat memahami MKUKUTA dan sistem
pemantauannya dan memberikan umpanbalik tentang strategi
pemberantasan kemiskinan.
Dalam debat publik tersebut, masyarakat membahas sebab-sebab
kemiskinan, strategi, target, dan indikator MKUKUTA; dan tujuan dan
manfaat pemantauan anggaran belanja pada umumnya dan PIMA
card pada khususnya. Diskusi selanjutnya dilakukan dalam kelompok
kecil, para anggota masyarakat memilih dua sektor MKUKUTA yang
ingin mereka pantau, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian,
atau air. Setiap masyarakat juga memilih 7 sampai 15 orang untuk
menjadi komisi pemantauan desa, yang akan mengumpulkan
informasi tentang bidang prioritas yang dipilih dengan PIMA card.
Para anggota dipilih dari berbagai kelompok masyarakat tersebut,
seperti pemuda, perempuan, orang tua, dan orang cacat.
Langkah 4: Desain PIMA Card Desa
Pemantau menggunakan PIMA card untuk mengumpulkan informasi
tentang kualitas dan kuantitas belanja di sektor-sektor yang diselidiki
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pada masyarakat mereka, seperti:


Pada sektor-sektor yang dipilih, kegiatan-kegiatan MKUKUTA apa
saja yang diberi dana dari anggaran belanja distrik;
Berapa banyak dana yang diterima untuk kegiatan sektor pada
masyarakat tersebut dalam 12 bulan terakhir (input);
Apa belanja aktual pada kegiatan-kegiatan tersebut;
Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas hasil kegiatan
tersebut;
Kegiatan-kegiatan MKUKUTA apa saja yang dilaksanakan
masyarakat tersebut dalam 12 bulan terakhir yang tidak diberi
dana dari anggaran distrik (dan dari mana mereka didanai); dan
Apa isu-isu prioritas lain pada masyarakat tersebut, diurutkan
berdasarkan kepentingan.








Tabel 5 menggambarkan proses pengumpulan informasi untuk satu
belanja anggaran umum: pertanian dan pemasaran. Hakikazi
membuat PIMA card yang sama untuk setiap belanja anggaran
lainnya, yakni belanja anggaran yang diprioritaskan sebuah
masyarakat untuk dimonitor.
Tabel 5: Contoh PIMA card A desa – Anggaran Pengembangan
Desa
Pertanian dan Pasar

Item Anggaran
Pembangunan

Jumlah
Dianggarkan

Sumber
Dana

Belanja
Aktual

Apakah Belanja
menghasilkan
keuntungan yang
diinginkan?

1.
2.

Hakikazi memberikan instruksi-instruksi berikut ini untuk mengisi
contoh PIMA card desa ini:
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Sumber dana harus diungkapkan. Misalnya, apakah uang
diberikan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat, atau sebuah
organisasi?



Jumlah aktual yang dihabiskan pada usaha pembangunan harus
dinyatakan. Catatan tentang jumlah aktual ini ada dalam laporan
bank desa dan catatan akuntansi disimpan oleh pemerintah desa.



Terakhir, apa usaha yang diselesaikan dan apa keuntungan yang
diperoleh desa dari usaha dengan cara yang dimaksud. Keduanya
harus diungkapkan dalam Pima Card. Informasi ini harus
didasarkan pada verifikasi fisik lokasi proyek.

Tabel 6 adalah sebuah contoh PIMA card desa untuk mengumpulkan
informasi tentang kualitas belanja di sektor pertanian dan pemasaran.
Tabel 6: Abstrak Pima Card B Kampung – Faktor-faktor Produksi
Pertanian dan Pasar
B1

Pelayanan Tambahan
Apa jenis saran tambahan yang diberikan kepada desa Anda tahun lalu dan
bagaimana kepuasan Anda dengan pelayanan ini?
Tidak menerima

Buruk

Memuaskan

Baik

Manajemen hama
Bibit yang lebih baik
Konservasi tanah
Asosiasi pendukung
petani
Teknik irigasi
Pemrosesan panen
(dan sebagainya)

Hakikazi memberikan instruksi-instruksi berikut ini untuk mengisi
kartu ini:


Pikirkan dan catat semua pelatihan dan pelayanan informasi yang
diterima masyarakat Anda dari para ahli pertanian dalam 12
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bulan terakhir.


Jika pelatihan atau pelayanan informasi tidak diterima dalam 12
bulan terakhir, silakan tandai boks yang mengindikasikan bahwa
pelayanan tersebut “tidak diterima.”



Jika sebuah pelayanan diterima, diskusikan dan bermufakat
apakah pelayanan tersebut buruk, memuaskan, atau baik dan
tandai boks yang sesuai.

Instruksi-instruksi yang sama diberikan pada PIMA card untuk
mengumpulkan informasi tentang banyak pelaksanaan pelayanan
lain dan masalah infrastruktur, seperti kemudahan kredit pertanian,
kemudahan mendapatkan bibit dan pupuk, dan kondisi infrastruktur
irigasi.

Langkah 5: Desain PIMA Card Tingkat Distrik
PIMA card tingkat distrik disebut evaluasi diri distrik dan diisi oleh
pejabat pemerintah tingkat distrik. Hakikazi merancang evaluasi diri
untuk setiap sektor yang dipilih oleh masyarakat untuk dipantau.
Misalnya, pegawai pertanian distrik harus mengisi evaluasi diri sektor
pertanian (lihat Tabel 7). Pertanyaan-pertanyaan dalam kartu evaluasi
diri mencerminkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
pemantau desa di tingkat masyarakat. Misalnya, pertanyaan yang
diajukan tersebut tentang kegiatan-kegiatan yang didanai oleh
anggaran, sumber dana, belanja sebenarnya, dan dampak dari
kegiatan-kegiatan yang didanai.
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Tabel 7: Contoh Abstrak District Self-Evaluation Card
Pertanian dan Pasar

A

Produksi panen

A1

Jumlah panen yang dijual
Berapa jumalh setiap panen yang dijual yang dihasilkan di
distrik masing-masing dalam 3 tahun terakhir?
Panen
2004
2005
2006
_____
____
____
Apa alasan peningkatan dan penurunan?

____

B

Pertanyaan umum

B1

Sebutkan, urut dari yang terpenting, lima masalah paling penting yang
menghadang panen dan produksi hewan ternak di distrik.

C

Pelayanan tambahan

C1

Pada tahun anggaran sebelumnya, masyarakat mana saja yang diberi
pelatihan, informasi atau perbekalan tentang aspek-aspek pertanian ini?
Manajemen hama

_____________

Bibit yang lebih baik _____________
Pengolahan tanah ______ (dan sebagainya)

Langkah 6: Pengumpulan Informasi dengan PMA Card
Pengumpulan informasi di tingkat desa umumnya memerlukan
sekitar dua minggu. Hakikazi dan fasilitatornya memulai dengan
melatih satu komisi pemantauan desa, yakni tentang bagaimana cara
mengumpulkan data menggunakan PIMA card, yang kemudian
diujikan dalam masyarakat komisi tersebut. Jika diperlukan, PIMA
card direvisi setelah pengujian tersebut dan kemudian digunakan
untuk melatih komisi pemantauan desa lain.
Dengan dukungan dari fasilitator terlatih Hakikazi, komisi
pemantauan desa mengumpulkan informasi tentang alokasi yang
diterima dari distrik dan tentang belanja di tingkat masyarakat
melalui analisis laporan bank pemerintah di desa tersebut, laporan
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akuntansi, dan tanda terima. Hakikazi mengkaji informasi ini untuk
akurasi dan konsistensi dan mendapatkan lebih banyak informasi dari
masyarakat, jika perlu. Ketika PIMA card diisi, fasilitator Hakikazi
bekerja sama dengan komisi pemantauan untuk membantu mereka
menyimpulkan temuan-temuan mereka, yang kemudian dijabarkan
dan dibahas dalam pertemuan desa.

Langkah 7: Analisis Anggaran Belanja Pemerintah Setempat
Hakikazi menganalisis anggaran belanja distrik untuk
mengidentifikasi alokasi anggaran belanja pada sektor-sektor yang
dipilih untuk dipantau. Anggaran belanja distrik, diperoleh dari
instansi perencanaan distrik, menunjukkan perkiraan belanja yang
disetujui – dana yang dikeluarkan untuk pemerintah desa dan
penyedia pelayanan. Analisis anggaran belanja distrik tersebut
dilakukan untuk mengidentifikasi:


Belanja rutin (anggaran operasional) dan belanja pengembangan
(modal dan anggaran operasional untuk program-program baru)
untuk sektor-sektor terpilih;



Apa kegiatan MKUKUTA untuk sektor terpilih yang dimasukkan
dalam anggaran belanja tersebut;



Apa kegiatan MKUKUTA yang tidak dimasukkan dalam anggaran
belanja tersebut; dan

·

Belanja untuk “Keperluan Lain” dan anggaran pengembangan
(modal) untuk kegiatan MKUKUTA.

Hakikazi membandingkan hasil-hasil dari analisis anggarannya
dengan hasil-hasil yang dilaporkan dalam PIMA card yang diisi oleh
pejabat distrik (melalui evaluasi diri) dan oleh masyarakat.

Langkah 8: Analisis dan Tanggapan
Sebuah laporan yang menggabungkan informasi dari distrik maupun
masyarakat disusun, dikaji oleh kelompok, dan kemudian diberikan
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kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Wakil-wakil masyarakat
dan pejabat pemerintah setempat kemudian mengadakan pertemuan
untuk membahas hasil pemantauan, memutuskan langkah-langkah
selanjutnya untuk mengatasi masalah yang menjadi prioritas
masyarakat, dan menentukan bagaimana cara meneruskan distribusi
informasi.
Hasil pengkajian PIMA card dibagikan di tingkat masyarakat (di
mana pemerintah desa bisa menindaklanjutinya), tingkat distrik dan
regional (di mana keputusan praktis utama yang berpihak kepada
orang miskin bisa berpengaruh), dan tingkat nasional (di mana
lembaga pengambil kebijakan bisa meresponnya).
Hakikazi juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain
dalam penggunaan temuan ini utuk mempengaruhi pengambilan
kebijakan di tingkat pemerintahan yang berpihak pada masyarakat
miskin.

c. Hasil-Hasil yang Dicapai
Keberhasilan
Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, Hakikazi hanya dua kali
mengadakan studi PIMA card. Namun, Hakikazi telah berhasil
mengidentifikasi beberapa masalah dalam belanja pengembangan
desa. Misalnya, salah satu masyarakat yang berpartisipasi dalam
proyek 2006 Hakikazi adalah Mkonoo, sebuah desa di dekat Arusah di
Tanzania utara. Majelis desa Mkonoo memilih memantau
penggunaan dana pendidikan primer dan menemukan fakta-fakta
berikut:


Dari Tshs. 9.300.000 (mendekati US$7,500) yang ditarik dari
rekening bank desa, tidak ada catatan mengenai belanja yang
mencapai Tshs. 1.100.000 (hampir US$880).



Verifikasi fisik sekolah-sekolah yang dibangun selama periode
penyelidikan mengungkapkan bahwa pelat besi yang digunakan
untuk atap ruang kelas lebih tipis daripada yang didaftarkan
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dalam anggaran (dan disyaratkan oleh standar pemerintah). Pelat
yang lebih tipis yang digunakan tersebut mudah lepas jika ada
badai yang besar.


Pemerintah desa juga tidak memiliki penjelasan atau catatan
untuk 1.124.700 Tshs (kira-kira 900 Dolar AS) yang dialokasikan
untuk pembangunan rumah seorang guru, meskipun jumlah ini
diambil dari rekening bank desa tersebut.

Penyalahgunaan dana tersebut ditunjukkan kepada pemerintah desa,
kota, dan distrik oleh komisi pemantauan desa dan Hakikazi.
Selanjutnya, pemerintah distrik membentuk sebuah tim untuk
menyelidiki. Pada saat penulisan ini, Biro Pencegahan Korupsi (Prevention of Corruption Bureau) pemerintah juga menyelidiki masalah ini,
karena beberapa pejabat distrik ada yang terlibat. Inilah satu contoh
kecil tentang bagaimana pemantauan tingkat masyarakat, yang
sederhana, bisa menghasilkan perbaikan pada pemerintah dan
akuntabilitas setempat dan, akhirnya, kehidupan orang-orang miskin.
Hakikazi telah mencapai kesuksesan yang sama di masyarakatmasyarakat lain.

Tantangan
Hakikazi mengandalkan instruksi pemerintah yang mengharuskan
pemerintah daerah memberikan informasi yang diminta publik.
Namun, karena ketiadaan hukum nasional hak atas informasi, akses
kepada informasi tetap menjadi hambatan utama bagi Hakikazi dan
masyarakat setempat yang mengimplementasikan proses PIMA card.
Hakikazi juga menemukan bahwa perbedaan standar fasilitasi selama
proses pengumpulan informasi mengakibatkan perbedaan pada
pengisian PIMA card. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa
semua fasilitator memiliki komitmen dan kompetensi.
Terakhir, analisis anggaran belanja distrik seringkali sulit dan
menghabiskan waktu karena presentasi yang tidak jelas dan tidak
konsisten. Dokumen-dokumen anggaran juga diragukan kejujurannya

106

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

dalam mewakili kegiatan pembangunan yang benar-benar dilakukan,
disebabkan oleh batasan-batasan keuangan yang ekstrem.
Meskipun ada tantangan-tantangan ini, Hakikazi berencana terus
memperbaiki proses PIMA card dan mengembangkan keahlian
penelusuran pengeluaran dengan bekerja pada masyarakat dan
distrik-distrik lain.
Informasi tentang Hakikazi bisa diperoleh dari website organisasi tersebut, http://
www.hakikazi.org.
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Bab ini menampilkan dua studi kasus lain yang merupakan contoh
sukses proyek masyarakat sipil dalam mengukur dampak eksekusi
anggaran pemerintah. Yang pertama adalah dari Nikaragua, yaitu
upaya penelusuran dana bantuan korban badai dan tingkat kepuasan
publik terhadap tanggapan pemerintah atas bencana badai. Contoh
kedua dari Guatemala, yaitu upaya pemantauan dampak program
pendidikan pemerintah melalui survey lokal.

1. Coordinadora Civil Melakukan Survey
Kepuasan Pelanggan untuk Mengukur
Dampak Program Bantuan Korban Badai di
Nikaragua
Melihat kerusakan yang dialami Nikaragua menyusul Badai Mitch
yang melanda pada tahun 1998, masyarakat sipil prihatin dengan
pengelolaan dana bantuan internasional oleh pemerintah. Belum
lagi beredar kabar bahwa ada diskriminasi pengiriman bantuan
berdasarkan kepentingan partai atau kelompok agama dan
penyelewengan penggunaan dana bantuan. Sebuah jaringan
masyarakat sipil yaitu Coordinadora Civil para la Emergencia y la
Reconstrucción, bergerak untuk menyelidiki kebenarannya.
Jumlah penduduk yang merasakan dampaknya sangat besar sehingga
sulit mengukur distribusi bantuan. Oleh karena itu Coordinadora
Civil melaukan audit terhadap distribusi bantuan ini melalui persepsi
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masyarakat. Fase pertama audit ini dilakukan melalui survey dan
wawancara dengan responden yang meliputi sekitar 10 ribu rumah
tangga di 61 kotapraja, serta 167 pemimpin masyarakat, 48 walikota,
dan 82 direktut NGO dan asosiasi nonpemerintah. Responden
ditanyai kapan bantuan didistribusikan, berapa, oleh siapa, dan
apakah bantuan sesuai dengan situasi di lapangan.
Pada tahap kedua, Coordinadora Civil berupaya mengumpulkan
persepsi rumah tangga. Mereka ditanyai apakah kondisi sudah
membaik dan apa evaluasi mereka terhadap penyelenggaraan
bantuan oleh pemerintah (dan organisasi lain). Dari 6000 rumah
tangga yang diwawancara, 29 persen menyatakan bahwa situasinya
telah membaik, 34% menyatakan tidak ada peningkatan dan 37%
menyatakan situasinya memburuk. Ketika ditanyai tindakan terpenting apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggapi
bencana badai, 60% menjawab “tidak ada”, 29% menyebutkan jenis
tindakan, dan 10% menjawab tidak tahu. Ketika ditanyai apakah
masyarakat sipil, organisasi agama, nasional, dan internasional yang
telah menanggapi bencana tersebut, 49% menjawab organisasi
internasional, 27% menjawab organisasi nonpemerintah, 18%
menjawab Palang Merah, dan 6% menjawab organisasi agama. Audit
ini juga memperoleh data persentase rumah tangga yang sedang
menerima bantuan pertanian, pemukiman dan makanan.
Coordinadora Civil juga menyoroti kebutuhan yang paling mendesak
dengan meminta responden menyebutkan masalah yang seharusnya
menjadi prioritas pemulihan. Jawabannya beragam, dari tekanan
emosi, perlakuan salah terhadap perempuan (yang kasusnya
dirasakan meningkat sejak bencana badai), dan kurangnya persiapan
untuk mengantisipasi bencana di masa mendatang. Coordinadora
Civil kemudian merancang suatu survey pada pemimpin masyarakat
dan kepala keluarga untuk mengukur tingkat masalah ini dan dampak
bencana badai bagi mereka. Hasil survey dan laporan audit
disampaikan ke semua partisipan survey.
Coordinadora Civil membangdingkan tanggapan para responden
dengan laporan resmi dari pemerintah, lembaga donor dan
pemerintah Nikaragua. Audit menunjukkan kesesuaian dengan
tuduhan bahwa telah terjadi salah urus pada distribusi bantuan. Para
kelompok kemudian berbagi temuannya dengan organisasi dan
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pejabat lokal dan kemudian memberitahu pejabat pemerintah,
organisasi nasional, masyarakat internasional, dan media. Wartawan
segera menemukan informasi tambahan yang mendukung hasil audit.
Awalnya, pemerintah menyangkal temuan tersebut dan melecehkan
pihak yang mempublikasikannya. Namun hasil audit tersebut
kemudian menguat menjadi alasan penyelidikan yang menyeret
mantan presiden Arnoldo Aleman pada tahun 2003 atas tuduhan
pencucian dan penyelewengan uang (Quiros, 2005).
Informasi lebih lanjut tentang Coordinadora Civil dapat dilihat di situs webnya
di: http://www.ccer.org.ni/.

2. Asociación de Investigación y Estudios
Sociales Melacak Pembelanjaan untuk
Pendidikan di Guatemala
Guatemala adalah salah satu negara yang standar pendidikannya
terendah di Amerika Tengah. Pada tahun 2002, lebih dari 31%
penduduknya buta huruf, angka siswa putus sekolah rata-rata
mendekati 50% per tahunnya (bahkan mencapai 75% di wilayah
pedesaan), dan investasi pendidikan pada GDP kurang dari 7
persen.15 Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga Guatemala
menanam hampir 10% dari GDP total untuk pendidikan.
Departemen Pendidikan membuat sejumlah program pada tahun
1996 untuk meningkatkan angka kelangsungan studi siswa, termasuk
dengan pengadaan sarapan dan makan siang gratis serta buku teks
untuk semua siswa. Namun hampir tujuh tahun kemudian belum ada
bukti nyata peningkatan standar pendidikan di negara tersebut.
Pada tahun 2002, ASIES –suatu organisasi riset dan advokasimelancarkan Kampanye Nasional untuk Pendidikan (Gran Campaña
Nacional por

15
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la Educación atau GCNE) bekerjasama dengan koalisi 77 NGO di
seluruh negara tersebut. Sejak itu, GCNE telah mengorganisasi
sejumlah survey terfokus masyarakat (yang disebut audit sosial) untuk
memantau pelaksanaan program-program sekolah dasar negeri,
terutama program yang menyediakan makanan dan buku teks gratis.
Karena pemerintah tidak memiliki informasi rinci mengenai program pendidikan, GCNE harus mengandalkan survey yang
dilakukannya sendiri dan terlembaga di sekolah-sekolah negeri untuk
mendapatkan informasi seputar penyelenggaraan program
pendidikan. GCNE menggunakan metodologi sampling bertingkat
saintifik (scientific stratified sampling) untuk memilih sekolah yang
dijadikan sampel. Survey ini ditujukan bagi kepala sekolah, guru,
orangtua dan siswa, mengenai hal-hal seperti kesadaran akan adanya
program makan dan buku teks gratis, kecukupan anggaran bagi
program-program tersebut, dan tingkat kepuasan mereka atas program tersebut.
Hasil-hasil temuan survey cukup mengejutkan dan menjelaskan
mengapa negara tersebut tidak mengalami perbaikan kualitas
pendidikan. Misalnya, sebuah survey mengungkapkan bahwa hampir
80% kepala sekolah tidak tahu keberadaan program makan dan buku
teks gratis dan hampir 75% sekolah yang disurvey tidak menerima
buku teks bagi siswa-siswanya.
GCNE menyiapkan laporan resmi menyusul setiap survey (buka http:/
/www.asies.org.gt/grancampaña/CGAUDITORIASOCIAL2005.pdf)
dan sejumlah saran bagi pemerintah, seperti menaikkan jumlah buku
teks gratis yang dibagikan untuk para siswa. GCNE juga mengirim
laporan tahunan ke pejabat senior pemerintah, media, dan stakeholder-stakeholder lainnya, termasuk serikat guru. Pada tahun 2006,
upaya keras GCNE berbuah. Departemen Pendidikan berkomitmen
untuk menindaklanjuti hasil audit.
Informasi mengenai ASIES dapat diperoleh di situs web organisasi ini yaitu:
http://www.asies.org.gt/.
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Segera setelah pengeluaran selesai dan seluruh transaksi dicatat,
eksekutif menyiapkan laporan tahunan yang menunjukkan
pengeluaran total yang dilakukan oleh lembaga-lembaga selama
setahun. Lembaga audit independen kemudian melakukan verifikasi
pengeluaran ini untuk diperoleh keakuratan. Di banyak negara,
laporan audit diserahkan kepada badan legislatif nasional yang
mengevaluasi ulasan-ulasan dalam laporan audit dan membuat
rekomendasi untuk eksekutif agar melakukan koreksi.

Bagan 5: Proses Pengawasan

Laporan akhir tahun dibuat oleh
tiap lembaga dan diserahkan
kepada Lembaga Audit Tertinggi
(Supreme Audit Institution atau
SAI) untuk diaudit

Lembaga legislatif menyetujui
resolusi yang memerlukan
tindakan koreksi dari lembaga
yang diaudit

Komite Legislatif
memberikan
rekomendasi penuh
perihal tindakan koreksi
yang harus dilakukan
oleh lembaga eksekutif
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Proses
Pengawasan

Staf SAI melakukan audit
terhadap catatan keuangan
lembaga eksekutif

Berdasarkan penemuan
audit, SAI mengeluarkan
opini audit untuk lembaga
yang diaudit dan
menyerahkan laporannya
kepada Komite Legislatif
yang bertanggung jawab
dalam pengawasan

Komite Legislatif
mengadakan sidang dengar
pendapat untuk membahas
temuan laporan audit
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Bab ini membahas fungsi pengawasan audit dan legislatif yang
dilakukan oleh suatu Lembaga Audit Tertinggi (Supreme Audit Institution
atau SAI), badan utama yang bertanggung jawab mengawasi laporan
keuangan pemerintah, dan oleh komite legislatif yang mengawasi
hasil audit. Bagian yang pertama mempelajari tiga model dasar SAI.
Bagian kedua mempelajari macam-macam audit yang diadakan oleh
SAI dan macam-macam opini audit yang ada dalam laporan audit.
Bagian ketiga menyajikan tinjauan tentang prosedur dasar yang
digunakan oleh lembaga legislatif untuk melakukan pemeriksaan
anggaran tahunan.

1. Model-model Lembaga Audit Tertinggi
Hampir semua negara memberikan mandat resmi adanya sebuah
lembaga yang mengawasi pengeluaran negara. Dikenal secara umum
sebagai lembaga audit tertinggi (SAI), nama-nama yang mungkin
untuk lembaga tersebut antara lain Kantor Auditor Jenderal, Badan
Audit, atau Lembaga Pemeriksa Keuangan. Selain SAI, lembaga-lembaga perorangan juga bisa memiliki auditor intern yang membuat
laporan untuk pimpinan lembaga, dan di beberapa negara, audit
pemerintah lokal dilakukan oleh lembaga audit yang dibentuk secara
khusus untuk memenuhi fungsi ini. SAI atau pemerintah juga bisa
menunjuk auditor dari kalangan swasta untuk mengadakan audit
beberapa lembaga dan perusahaan negara.
Pada umumnya, kebanyakan SAI dapat diklasifikasikan kedalam salah
satu dari tiga model berikut (lihat Tabel 8): Westminster (atau parleTabel 8: Macam-macam SAI dan Negara yang Memakainya
Model

Negara

Model Westminster

Sebagian besar negara Persemakmuran dan beberapa
negara Amerika Latin seperti Peru dan Chili

Model Yudisial

Sebagian besar negara frankofon (berbahasa Perancis)
dan beberapa negara Amerika Latin termasuk Brazil
dan Kolombia

Model Badan

Sebagian besar negara Asia Tenggara dan Asia Timur
dan beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina
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menter), yudisial (atau Napoleonik), dan badan (kolegiat).16

Model Westminster
SAI yang mengikuti model Westminster biasanya memiliki pemimpin
yang kuat, disebut auditor jenderal, yang hanya dapat diberhentikan
atas persetujuan parlemen. SAI yang diatur berdasarkan sistim ini
biasanya mengadakan audit keuangan (meskipun beberapa
diantaranya seperti di Afrika Selatan dan Inggris juga mengadakan
audit kinerja). Mereka kurang memberikan perhatian terhadap audit
ketaatan (compliance audit). Audit ketaatan akan dibahas pada bagian
berikutnya.
Kadang-kadang auditor jenderal dalam model ini diminta melakukan
serangkaian tugas non-audit tambahan yang memiliki fungsi kontrol
dan yang dalam model SAI lain dilakukan oleh pejabat tersendiri
yang disebut comptroller (atau controller [= pengawas keuangan]). Tugas
ini meliputi pemberian ijin permintaan transfer dana dari lembaga
pusat ke rekening departemen.
Pada akhir tahun fiskal, SAI mengadakan audit manajemen keuangan
dan laporan tahunan lembaga pemerintah. Laporan audit auditor
jenderal dibuat sebelum sidang parlemen dan dipertimbangkan
dengan cermat oleh komite legislatif.
Model Westminster memerlukan partisipasi aktif lembaga legislatif
untuk menindak-lanjuti temuan audit SAI. Ini memberikan ruang
bagi organisasi kemasyarakatan untuk bekerja dengan SAI maupun
lembaga legislatif untuk menyoroti kegagalan pemerintah dan
membantu tindakan koreksi.

Model Yudisial
Seperti ditunjukkan oleh namanya, SAI yang mengikuti model
yudisial adalah bagian sistim yudisial nasional dan terdiri atas hakim
yang merupakan anggota SAI. Aspek penting model yudisial adalah
bahwa pejabat pemerintah (terutama para akuntan17 dalam lembaga

16
17
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pemerintah) bertanggung jawab sendiri atas transaksi ilegal. SAI
menilai legalitas tindakan akuntan publik dan dapat juga “memberhentikan” akuntan publik dari tugas-tugas selanjutnya atau
memberikan hukuman.
Tidak seperti model Westminster, SAI yang mengikuti model yudisial
hanya memiliki hubungan yang terbatas dengan lembaga legislatif.
Laporan audit lembaga-lembaga individu tidak ditunjukkan ke
legislatif, dan SAI sendiri bertindak berdasarkan temuan audit ini.
Namun, SAI memang menyerahkan laporan kepada lembaga
legislatif tentang keuangan nasional (disusun oleh Kementerian
Keuangan) yang sebagian didasarkan pada temuan audit dari
lembaga individu dan temuan lain dari peninjauan SAI. Lembaga
legislatif mengandalkan laporan ini untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.
SAI dalam sistem yudisial kadang disebut Lembaga Pemeriksa
Keuangan (Court of Accounts) atau Lembaga Audit (Court of Audit) dan
berdiri sebagai sebuah lembaga independen yang hanya mengurusi
masalah-masalah keuangan. Di beberapa negara, Lembaga Pemeriksa Keuangan merupakan bagian dari Mahkamah Agung yang tidak
memiliki tingkat otonomi yang sama sebagaimana seandainya
lembaga ini terpisah dari Mahkamah Agung.
Di beberapa negara seperti Portugal, Italia, dan negara-negara
koloninya yang terdahulu, SAI tidak hanya melakukan fungsi audit
tetapi juga fungsi kontrol/pengawasan seperti menyetujui jenis
pengeluaran tertentu negara. Meskipun menyerupai fungsi kontrol
dalam sistem Westminster, SAI ini berbeda dalam hal pemeriksaan
yang detil dimana SAI melakukannya sebelum melakukan transfer.
Pada model Westminster, SAI mengesahkan keluarnya dana dari dana
gabungan untuk diurus oleh kementrian dan departemen. Sebaliknya,
dalam model yudisial, SAI melakukan pekerjaan “pre-audit” sebelum
mengijinkan pembayaran pengadaan barang-barang pemerintah
kepada para supplier individu.
Fokus utama audit SAI dalam sistem yudisial adalah memverifikasi
keabsahan transaksi, bukan pada menganalisa nilai yang diperoleh
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untuk pengeluaran maupun kualitas kinerja lembaga. Keterlibatan
lembaga legislatif yang terbatas dalam memeriksa temuan audit
dapat mengurangi kesempatan masyarakat umum untuk
berpartisipasi dalam meminta pertanggungjawaban lembaga dalam
sistem ini. Namun, wewenang yang kuat yang diberikan kepada SAI
dalam model ini (terutama wewenang hukumnya) memberikan
dorongan kepada masyarakat umum untuk memanfaatkan SAI dan
meminta tindakan koreksi terhadap lembaga atau proyek-proyek
perusahaan.

Model Dewan (Board)
Dalam model ini, SAI terdiri atas beberapa anggota yang merupakan
bagian dari lembaga pemerintahan dan bersama-sama memberikan
laporan kepada lembaga legislatif melalui Komite Akuntan Publik
(Public Accountts Committee/PAC). Sistim ini sama dengan sistem
Westminster dalam hal hubungan SAI dengan lembaga legislatif di
mana SAI menyerahkan laporan audit kepada PAC yang memakai
temuan audit untuk meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga
pemerintahan. Sistem Dewan dan sistem yudisial sama-sama
memiliki banyak anggota (seperti banyaknya hakim dalam sistem
yudisial), namun wewenang hukumnya kurang. Badan ini bisa terdiri
atas banyak komite (“kolese”) yang memiliki spesialisasi dalam bidang
teknik tertentu dan memakai pendekatan audit yang berbeda-beda.
Model Dewan ini sangat inklusif dan menampung berbagai
pandangan kolese-kolesenya. Namun hal ini juga bisa memperlambat
proses pengambilan keputusan. Dewan tidak selalu dapat menyatukan
suara-suara tersebut menjadi satu suara Dewan –tergantung pada
besarnya otonomi yang diberikan kepada tiap kolese. Hal ini
mengurangi kekonsistenan SAI dalam menyelenggarakan aktivitas.
Panjangnya masa keanggotaan dan masa pengangkatan bisa
mengurangi efektivitas sistem. Masa keanggotan haruslah tidak
terlalu lama atau terlalu pendek, dan harus diatur regenerasinya
supaya tidak terjadi kehilangan kepemimpinan dan ingatan
kelembagaan ketika masa keanggotaan berakhir.
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Dalam model ini, SAI memberitahukan temuan audit yang
menunjukkan kecurangan maupun korupsi kepada penuntut umum.
Ini berbeda dengan model Westminster di mana temuan disampaikan
kepada lembaga legislatif. Dengan membicarakan kasus korupsi
secara langsung dengan lembaga-lembaga penuntut, model Dewan
ini dapat mempersingkat proses untuk menuntut para pejabat negara
bertanggung jawab atas kecurangan dan korupsi.
Model Dewan ini memberi kesempatan kepada organisasi
kemasyarakatan untuk berinteraksi dengan para pejabat yang
memiliki otonomi besar dan yang mengurusi berbagai masalah
pengauditan. Namun, meskipun masyarakat umum mungkin
memperoleh beberapa suara simpatik dalam tubuh SAI, namun
membuat SAI memiliki suara yang bulat atau bersikap tegas terhadap
suatu isu adalah hal sulit.

2. Macam-macam Audit dan Opini Audit
yang Diberikan oleh SAI
Audit sektor publik biasanya menggunakan salah satu dari tiga bentuk
berikut: audit keuangan (financial audits), audit ketaatan (compliance
audits), atau audit kinerja (performance audits).

Audit Keuangan
Audit keuangan juga disebut audit pengesahan karena auditor
membuktikan atau memverifikasi keakuratan dan kebenaran
penyajian laporan keuangan. Semua lembaga pemerintah mengurus
buku-buku catatan keuangan (buku kas, buku besar, dll) yang mencatat
setiap transaksi keuangan. Tiap transaksi dalam buku catatan
keuangan harus dicatat berdasarkan bon-bon resmi dari pejabat yang
ditunjuk dan didukung oleh bukti yang menunjukkan sifat transaksi,
seperti tagihan dan kuitansi. Lembaga kemudian memakai buku
catatan keuangan untuk menyiapkan laporan keuangan seperti
kumpulan kuitansi dan laporan pembayaran yang menunjukkan
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semua jenis kuitansi dan pengeluaran yang diadakan oleh lembaga
selama periode anggaran (biasanya satu tahun).
Selama berlangsung audit keuangan, auditor meneliti dengan cermat
contoh bon untuk menentukan keabsahan transaksi dalam buku
catatan keuangan dan laporan keuangan gabungan dan untuk
menentukan apakah akun-akun tersebut benar-benar menunjukkan
transaksi keuangan yang sebenarnya.
Pengamatan auditor dicatat dalam sebuah laporan audit yang
mencatat semua kesalahan dan ketidakberesan yang terbongkar. Di
banyak negara, laporan audit juga memuat opini-opini resmi auditor
tentang apakah laporan keuangan tersebut menunjukkan gambaran
yang benar dan jujur dari keadaan keuangan pemerintah dan apakah
kuitansi dan pembayaran telah sesuai dengan kaidah anggarannya.
(Opini audit dibahas lebih banyak dibawah)

Audit Ketaatan
Ketika sedang melakukan audit ketaatan, auditor pemerintah
menentukan apakah keadaan-keadaan berikut telah terpenuhi:
1. Apakah pengeluaran telah disahkan oleh pihak berwenang yang
kompeten?
2. Apakah pengeluaran telah disahkan oleh undang-undang
pengeluaran anggaran dan dibuat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan?
3. Apakah pengeluaran sesuai dengan prosedur resmi (aturan,
peraturan dan tata-tertib yang terkait) dalam berbagai undangundang keuangan negara dan undang-undang lainnya?

Audit Kinerja
Dalam dekade akhir-akhir ini, SAI di beberapa negara telah
memperluas mandat dengan memasukkan pengukuran “value-formoney” dalam pengeluaran negara. Pengauditan kinerja seperti ini
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memerlukan tenaga ahli tidak hanya dalam bidang akuntansi dan
keuangan tetapi juga dalam disiplin lain seperti ekonomi, ilmu
komputer, dan teknik. Karena auditor berusaha melaporkan jalannya
manajemen dan teknis program tertentu, tim audit kinerja harus
mengetahui dengan baik aspek-aspek teknis dan manajerial program.
Oleh karena itu, audit kinerja biasanya membutuhkan banyak
sumberdaya dan pengeluaran.
Dalam mengadakan audit kinerja, seorang auditor biasanya
melaporkan tiga hal berikut ini:
1. Ekonomi: Dapatkah program dijalankan dengan biaya sekecil
mungkin?
2. Efisiensi: Dapatkah hubungan antara input (manusia dan bahan)
dan output (barang atau jasa) ditingkatkan? Dengan kata lain,
apakah output maksimum diperoleh dari input minimum?
3. Efektivitas: Apakah program itu memberikan hasil yang
diharapkan, sebagaimana dinilai dengan menghitung indikator
kinerja program terhadap hasil yang sebenarnya (Kantor Audit
Nasional, Inggris, 2007)?

Opini Audit
Sebuah opini audit disampaikan setelah auditor memeriksa empat
hal berikut:
1. Sudahkah auditor memperoleh semua informasi yang diperlukan
untuk mengadakan audit?
2. Apakah laporan keuangan disajikan dalam bentuk yang
ditentukan?
3. Sudahkan persyaratan semua undang-undang yang relevan
terpenuhi dalam segala hal selama pembuatan catatan keuangan?
4. Apakah laporan keuangan menunjukkan gambaran tentang
keuangan yang benar dan jujur (yakni, apakah dapat dipercaya)?
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Opini auditor bisa termasuk dalam salah satu dari lima ketegori
berikut: “tanpa syarat (unqualified)”, “penekanan masalah (emphasis of
matter)”, “bersyarat (qualified)”, “tidak setuju (adverse)”, “menolak”
(disclaimer, berarti bahwa ia tidak mampu menyampaikan pendapat).
Istilah-istilah tersebut dijelaskan dibawah ini.
Opini “Tidak Bersyarat”: Opini audit yang menyatakan “tidak bersyarat”
dikeluarkan jika auditor yakin bahwa keempat kondisi diatas telah
terpenuhi. Bukan berarti bahwa laporan keuangan benar (hingga
setiap item jumlah atau angkanya benar), tetapi suatu pernyataan
yang salah tidak cukup banyak berpengaruh terhadap penilaian
pengguna umumnya. Contohnya, sebuah laporan audit di suatu
Dewan Daerah di Tanzania menyatakan:
Menurut pendapat saya, laporan keuangan sangat mencerminkan
segala hal penting mengenai keadaan keuangan Dewan Daerah
Arumeru pada 30 Juni 2005 dan hasil pelaksanaan dan aliran kas
selama satu tahun yang telah berakhir sesuai dengan Bagian IV
Undang-Undang Keuangan Pemerintah Daerah No. 9 tahun 1982
(Kantor Audit Nasional, Tanzania, 2005a).
Opini “Penekanan Masalah”: Ketika seorang auditor ingin menyoroti
masalah penting dalam laporan keuangan yang tidak mempengaruhi
opini audit itu sendiri, ia mengeluarkan pendapat yang terletak
diantara opini tidak bersyarat dan bersyarat dan pendapat itu disebut
“penekanan masalah.” Opini seperti ini biasa ditemukan dalam
sebuah paragraf terpisah dari opini audit. Misalnya, laporan audit
tentang badan statistik Afrika Selatan menunjukkan opini audit yang
bersih yang termasuk kategori “penekanan masalah” sebagai berikut:
Menurut pendapat saya, laporan keuangan benar-benar
menunjukkan segala hal penting mengenai hasil pelaksanaan
tugas Statistik Afrika Selatan selama satu tahun yang berakhir 31
Maret 2000, sesuai dengan praktek penghitungan (accounting)
yang ditentukan dan dengan cara yang ditetapkan oleh undangundang yang relevan. Tanpa mengubah opini audit yang
diungkapkan diatas, perhatian diberikan pada persoalan berikut
ini: Selama audit, kekurangan-kekurangan tertentu dalam
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pengawasan intern dilaporkan dalam surat manajemen dan
pegawai akunting menyatakan bahwa langkah-langkah korektif
penting akan dilakukan. Langkah-langkah telah ini dievaluasi dan
banyak persoalan dilaporkan kembali dalam surat manajemen.
Persoalan-persoalan ini antara lain pengembalian R687.283 yang
dipinjam mantan karyawan, kasus-kasus yang lama tak
terselesaikan tentang pencurian dan kehilangan, uang yang
diterima di kantor propinsi yang belum dimasukkan ke bank tepat
pada waktunya, kuitansi yang dikeluarkan setelah uang
dimasukkan ke bank, dan aset tetap yang belum terkelola dengan
cukup baik sehingga tidak ada konfirmasi tentang kelengkapan
dan keberadaannya. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan
oleh pegawai akunting akan dievaluasi selama audit tahun
anggaran 2002 (AG Afrika Selatan, 2001).
Opini “Bersyarat”: Berlawanan dengan arti harfiahnya (qualified = baik,
bersyarat), opini audit “bersyarat” bukanlah hal yang baik. Opini ini
dikeluarkan jika SAI berkesimpulan bahwa catatan dan laporan
keuangan itu menyesatkan, tetapi tidak sepenuhnya palsu. Misalnya,
opini audit terhadap Kementrian Pertanian Tanzania yang tergolong
“bersyarat”:
Menurut pendapat saya, selain pembelian sepeda motor seharga
(dalam Shiling Tanzania) Shs. 29.640.000 tanpa ongkos kirim
serta aset dan alat pertanian senilai (dalam Shiling Tanzania) Shs.
35.737.056,60, pengadaan barang mebel dan perabot rumahtangga, bahan kimia, bahan fumigasi, pestisida, dan perawatan
infrastruktur fisik dan layanan-layanan lain, laporan ini secara
umum telah sesuai Undang-Undang Pengadaan Barang Negara
No. 21 tahun 2004 (Kantor Audit Nasional, Tanzania, 2005b).
Opini “Tidak Setuju”: Jika auditor merasa bahwa laporan keuangan
tidak ditulis dengan jujur dan permasalahan yang dimunculkan oleh
temuan audit adalah bersifat mendasar, maka ia terpaksa
mengeluarkan opini “tidak setuju.” Misalnya, auditor di Filipina
memberikan opini tidak setuju terhadap laporan keuangan
Departemen Pendidikan selama tahun 2005 sehubungan adanya
perbedaan-perbedaan yang signifikan menyangkut uang kas,
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inventaris, properti, gedung dan peralatan, pasiva, serta pendapatan
dan belanja yang mempengaruhi keakuratan dan keabsahan neraca
saldo. Surat keterangan dari audit itu memuat kesimpulan berikut:
Menurut pendapat saya, karena pengaruh masalah-masalah yang
dibahas pada paragraf sebelumnya, maka laporan keuangan tidak
menunjukkan keadaan yang sejujurnya sesuai dengan prinsip
akuntansi yang diterima secara umum, keadaan keuangan
Departemen Pendidikan sampai 31 Desember 2005 atau hasil
pengoperasian dan aliran kas selama satu tahun yang telah
berakhir (Komisi Audit, Filipina, 2005).
Audit “Menolak”: Auditor mengeluarkan penolakan audit ketika ia
belum bisa memperoleh cukup bukti yang sesuai dan karena itu tidak
bisa menyampaikan pendapat/opini. Penolakan audit kebanyakan
dikeluarkan ketika auditor tidak diberi akses ke semua buku catatan
keuangan, ketika nilai item-item penting dalam catatan keuangan
tidak pasti, atau ketika pegawai dalam lembaga yang diaudit tidak
menyediakan informasi yang pasti mengenai laporan keuangan.
Misalnya, sebuah laporan audit tentang laporan keuangan dana
konsolidasi Pemerintah Uganda menunjukkan penolakan audit
sebagai berikut:
Oleh karena pentingnya persoalan yang dibahas dalam paragrafparagraf sebelumnya [sepuluh hal, termasuk yang berhubungan
dengan catatan keuangan proyek yang tidak diungkapkan,
kebijakan akuntansi, tidak dibuatnya laporan keuangan, dsb.], saya
tidak menyatakan opini mengenai laporan keuangan (Auditor
Jenderal Uganda, 2003).

3. Peran Badan Legislatif dalam
Proses Audit
SAI biasanya menyerahkan laporan audit kepada badan legislatif
nasional, khususnya kepada suatu komite yang diberi mandat
melakukan peninjauan temuan audit. Komite ini meninjau informasi
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dan juga mengadakan dengar pendapat umum di mana pejabat
lembaga eksekutif harus memberikan kesaksian berkenaan dengan
temuan audit yang penting. Komite ini kemudian menyiapkan
laporan yang berisi rekomendasi perihal tindakan perbaikan yang
harus dilakukan oleh lembaga. Seluruh anggota badan legislatif
kemudian bermusyawarah dan mengambil suara untuk menyetujui
laporan.
Di kebanyakan negara, badan legislatif mempercayakan kepada
lembaga audit nasional untuk memeriksa laporan tentang kinerja
keuangan pemerintah dan ketaatan kepada undang-undang anggaran.
Jika hubungan antara badan legislatif (melalui komitenya yang
bertanggung jawab atas laporan dan audit keuangan negara) dan
lembaga audit nasional lemah, ini akan menghambat kapasitas badan
legislatif dalam mengawasi keuangan pemerintah. Lembaga audit
nasional haruslah independen, pimpinannya bisa diberhentikan
hanya dengan keputusan badan legislatif, dan harus memiliki
sumberdaya keuangan dan manusia yang cukup untuk
menyelenggarakan audit pemerintah. Selain itu, lembaga ini harus
memiliki wewenang mengaudit seluruh keuangan pemerintah, dan
oleh karena itu harus memiliki akses penuh dalam memperoleh
informasi pemerintahan (catatan rekening dan keuangan) tepat pada
waktunya. Sebuah lembaga audit independen dapat secara signifikan
memperbaiki fungsi komite legislatif yang mengurusi pengawasan
penganggaran dengan memberikan informasi lewat audit keuangan,
ketaatan dan kinerja.
Peran badan legislatif dalam proses audit sebagian tergantung pada
sistem audit negara. Seperti telah dibahas di atas, dalam sistem
Westminster, laporan audit menunjukkan fungsi pengawasan badan
legislatif. Badan legislatif di negara-negara ini sering membuat
komite seperti PAC yang bertanggung jawab mengawasi laporan audit
atas nama badan legislatif. PAC mengadakan dengar pendapat
tentang temuan audit di mana pejabat lembaga terkait memberikan
kesaksian berkenaan dengan isi laporan audit.
Di negara yang menganut model yudisial, para hakim Lembaga
Pemeriksa Keuangan menghadapi masalah-masalah audit. Badan
legislatif hanya memiliki peran yang terbatas dalam proses audit dan
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presiden Lembaga Pemeriksa Keuangan mengirim laporan audit
kepada badan legislatif atas kebijakan sendiri. Namun bahkan dalam
sistem ini pun, Lembaga Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan
kepada badan legislatif bila pelaksanaan anggaran sesuai dengan
alokasi yang dianggarkan, dan badan legislatif memiliki wewenang
meminta agar Lembaga Pemeriksa Keuangan melakukan audit
terhadap suatu lembaga pemerintah. Selain itu, sementara Lembaga
Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang memberikan sanksi kepada
eksekutif karena gagal mematuhi undang-undang manajemen
keuangan, badan legislatif dapat menambah beban politik terhadap
sanksi tersebut.
Di negara yang menganut sistem Dewan, lembaga audit nasional
menyerahkan laporan auditnya kepada eksekutif (terutama kepada
Kabinet nasional atau Dewan Menteri). Eksekutif sebaliknya
mengirim laporan tahunannya (bersama dengan temuan auditnya
dan pendapatnya tentang temuan tersebut) kepada badan legislatif.
Staf lembaga audit nasional menghadiri rapat mengenai laporan
tahunan badan eksekutif untuk menjelaskan opini dan keputusan
dalam laporan tersebut.
Di beberapa negara, PAC juga memiliki mandat resmi mengadakan
investigasi sendiri, sehingga pengawasan mereka tidak hanya pada
masalah-masalah yang termuat dalam laporan audit. PAC diberi
wewenang memanggil para pejabat untuk hadir dalam pemeriksaan
resmi, meskipun sebenarnya relatif sedikit yang memakai wewenang
mereka untuk membicarakan masalah yang tidak termuat dalam
laporan audit. Dalam menyelesaikan pemeriksaan, PAC meminta
pertimbangan badan legislatif tentang beberapa tindakan khusus
yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. (Biasanya, PAC
tidak memiliki wewenang memberi sanksi kepada eksekutif yang
melanggar undang-undang keuangan negara, malahan mereka
menyerahkannya kepada legislatif untuk memberikan sanksi
tersebut.)
Di beberapa negara, eksekutif diminta memberikan respon secara
resmi terhadap rekomendasi legislatif, biasanya dalam periode waktu
tertentu seperti dua sampai enam bulan. Sebaliknya, legislatif dapat
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melakukan tindakan lebih jauh jika tidak puas dengan respon.
Sayangnya, pada kenyataannya pemerintah sering mengabaikan
rekomendasi audit legislatif dan badan legislatif jarang menindaklanjuti dengan meminta tindakan korektif. Di lain pihak, beberapa
lembaga audit nasional memasukkan informasi dalam laporan audit
mereka tentang temuan audit sebelumnya dan respon pemerintah
untuk mereka yang memudahkan pengawasan legislatif jangka
panjang, sehingga badan legislatif dapat melanjutkan peninjauan atas
respon eksekutif terhadap rekomendasinya dan membuat
rekomendasi tambahan.
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Bab ini menyajikan empat studi kasus yang melukiskan secara terperinci keberhasilan upaya masyarakat sipil selama tahap pengawasan audit dan legislatif dalam proses anggaran. Studi kasus pertama
dari Meksiko: telaah keberhasilan sebuah koalisi dalam mengaudit
sebuah program HIV/AIDS. Studi kasus kedua dari Tanzania:
penggunaan analisis kecenderungan arah gejala dalam opini-opini
audit pemerintah. Studi kasus ketiga dari Filipina: pemusatan pada
audit bersama yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kantor audit
nasional terhadap proyek-proyek pembangunan jalan raya. Studi
kasus keempat dari Afrika Selatan: pemeriksaan sistem pengawasan
pemerintah, termasuk SAI dan komite pengawasan legislatif.

1. Fundar Memeriksa Dana-dana HIV/AIDS di
Meksiko18
PROFIL LEMBAGA
Fundar – Pusat Penelitian dan Analisis, adalah NGOdi Meksiko
yang didirikan pada 1999. Fundar berhasil mengembangkan peran
khas sebagai lembaga profesional berbasis-penelitian yang
berpartisipasi dalam debat-debat keadilan sosial melalui upaya
anggaran terapan. Fokus kerja Fundar adalah transparansi, hakhak asasi manusia, tata kelola pemerintahan (governance), dan
capacity building warganegara bekerjasama dengan aliansi-aliansi
lembaga masyarakat sipil lainnya. Fundar mengefektifkan upaya
anggarannya dengan berpusat di sekitar dua bidang luas:
anggaran dan kebijakan publik, serta hak-hak asasi manusia dan
tata kelola pemerintahan. Fundar pun memiliki program-program
cross-cutting yang mengkaji isu-isu legislatif, transparansi, dan
kekuasaan tingkat-daerah.
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a. Pendahuluan
Tahun 2002, Chamber of Deputies (majelis rendah Kongres) Meksiko
menyetujui peningkatan sebesar 600 juta peso untuk program-program kesehatan nasional. Akan tetapi, kemudian ketua Komite
Anggaran majelis dengan sewenang-wenang mengubah anggaran
yang telah disetujui majelis itu. Salah satu yang diubahnya ialah
pengalihan 30 juta peso, yang tadinya dialokasikan untuk membeli
obat-obatan antiretrovirus bagi sebuah program HIV/AIDS, untuk
membantu mendanai sepuluh Pusat Bantuan bagi Perempuan.
Anggota dewan legislatif yang murka menuduh bahwa tindakan ketua
komite itu tidak patut, bahkan inkonstitusional, karena mengabaikan
saran-saran pendanaan dari komite. Sejumlah lembaga masyarakat
sipil, termasuk Fundar dan kelompok-kelompok yang peduli pada
hak-hak reproduksi, kesehatan perempuan, anggaran peduli gender,
dan advokasi HIV/AIDS, membentuk koalisi untuk memeriksa
tuduhan ini.
Sebagai langkah pertama, koalisi meminta agar Kementerian
Kesehatan menyediakan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan program-program kesehatannya. Kementerian menolak. Tak
gentar, koalisi mengulangi permintaannya—kali ini dengan alasan
kebebasan hukum informasi yang baru saja diundangkan di Meksiko.
Akhirnya, permintaan itu dipenuhi.
Dokumen-dokumen Kementerian Kesehatan menguatkan tuduhan
para anggota dewan legislatif terkait pengalihan 30 juta peso
tersebut. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pusat
Bantuan bagi Perempuan yang hendak diberi pengalihan dana,
dikelola oleh Provida, NGO sayap kanan, yang mengkampanyekan
penolakan terhadap aborsi dan penggunaan kondom—sikap-sikap
yang bertentangan dengan kebijakan populasi dan kebijakan HIV/
AIDS pemerintah. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa
Provida menerima lebih dari setengah jumlah total yang dibayarkan
pemerintah kepada semua NGO pada 2003.

18

Studi kasus ini membahas upaya yang telah dilakukan Fundar untuk memantau dana-dana HIV/AIDS di
Meksiko. Namun, Fundar tidak sendirian dalam inisiatif ini. Fundar bekerja sebagai salah satu anggota sebuah
koalisi kelompok masyarakat sipil di negeri ini yang memantau dana-dana HIV/AIDS.
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Koalisi kemudian memeriksa penggunaan aktual dana-dana yang
diambil alih oleh Provida itu. Sebagai salah satu anggota koalisi,
Fundar meminta tembusan dari semua dokumen yang diajukan
Provida ke Kementerian Kesehatan dan melakukan audit
komprehensif atas semua pembelanjaan. Audit yang dilakukan Fundar
mengungkapkan temuan-temuan mengejutkan: hampir 90 persen dari
30 juta peso yang dialokasikan untuk Provida telah disalahgunakan
secara terang-terangan. Faktur-faktur pembelanjaan yang diajukan
Provida mengungkapkan banyak sekali ketidakberesan, misalnya
pembayaran untuk lembaga-lembaga fiktif (salah satunya beralamat
sama dengan Provida), pembelanjaan yang tidak ada kaitannya
dengan program kesehatan (seperti pena dan Mont Blanc yang mahal
dan pakaian dalam wanita), dan belanja-belanja berlebihan untuk
beberapa item (misalnya, kampanye publisitas).
Tatkala Menteri Kesehatan menolak mengadakan pertemuan dan
membicarakan temuan-temuan ini, koalisi melancarkan kampanye
media yang telah ditargetkan, dengan memanfaatkan layanan-layanan
sebuah agensi media yang peduli pada isu-isu gender. Surat kabar
Reforma, yang memiliki oplah nasional besar, memuat detail-detail
kasus Provida sebagai kisah eksklusif di halaman depan pada 2004.
Kisah itu menyedot perhatian nasional. Dampaknya, sejumlah outlet
media utama lainnya turut meliput perkembangan selanjutnya kisah
itu secara rutin hingga dua bulan ke depan.

b. Metodologi
Tinjauan sepak-terjang Fundar selama mengaudit detail-detail kasus
Provida dan bagaimana lembaga lain dapat melakukan audit serupa.

Mengakses Informasi
Fundar mulai dengan mempelajari informasi apa yang diperlukan
untuk melakukan audit, kemudian mengembangkan strategi untuk
mendapatkan informasi itu. Melalui hukum kebebasan informasi
Meksiko, koalisi mampu mendapatkan sekitar 6.800 halaman tagihan
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dan faktur yang diajukan Provida ke Kementerian Kesehatan untuk
mempertanggungjawabkan pengeluaran 30 juta pesonya, yang nyatanyata mencegah aborsi dalam kasus-kasus kehamilan yang tidak
diinginkan. (Bagian IV membahas cara lembaga bisa mendapatkan
informasi yang diperlukan apabila negara tidak memiliki hukum
akses ke informasi.)

Menginisiasi Audit
Dihadapkan pada tugas menakutkan menganalisis catatan
pembukuan yang begitu banyak jumlahnya, Fundar meminta bantuan
teknis dengan mengundang akuntan. Untunglah, metodologi yang
digunakan sang akuntan mudah ditiru.

Memeriksa Pembelanjaan
Fundar melaksanakan lima langkah untuk memeriksa pengeluaranpengeluaran yang diadakan Provida.
1. Fundar memasukkan 6.800 faktur ke lembar kerja komputer. Data
dari faktur-faktur tersebut dibedakan ke dalam lima kategori.
Nomor faktur: Di Meksiko, semua faktur (entah dari sektor swasta,
publik, atau NGO) wajib dicetak di percetakan pemerintah. Setiap
faktur diberi nomor identifikasi khas, menuruti urutan
kronologis. Umumnya faktur mempunyai tanggal kedaluwarsa
yang tercantum pada faktur itu sendiri. Setelah waktu kedaluwarsa
lewat, faktur tidak dapat diterbitkan untuk transaksi keuangan.
Fundar mencatat nomor faktur sebenarnya dari tiap faktur.
Tanggal: Fundar mencatat tanggal pelaksanaan transaksi atau
terjadinya pembelanjaan.
Deskripsi pembelanjaan: Dalam kategori ini, Fundar memberikan
detail-detail transaksi yang tercatat pada tiap-tiap faktur. Setiap
faktur berisi daftar semua item yang dibeli berikut nama, alamat,
dan nomor identitas pajak pemerintah pembeli maupun penjual.
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Jumlah pembelanjaan: Fundar mencatat jumlah yang dinyatakan
dalam faktur.
Komentar: Kategori ini digunakan dalam tahap selanjutnya untuk
mencatat keanehan-keanehan yang teridentifikasi pada faktur.
2. Lalu, Fundar membuat tabel yang merangkum semua
pembelanjaan. Tabel diatur berdasarkan sepuluh kategori
pembelanjaan yang digunakan Provida saat memberikan taksiran
biayanya kepada pemerintah. Fundar juga menghitung bagian
dari semua belanja total Provida yang diadakan untuk tiap-tiap
kategori pembelanjaan, yang memungkinkan Fundar memeriksa
prioritas belanja Provida. Fundar menyimpulkan bahwa Provida
terlalu banyak membelanjakan bagian anggarannya
dibandingkan dengan perkiraan yang semula dipublikasikan,
tanpa memberikan banyak informasi untuk membenarkan alasan
belanja tersebut.
3. Fundar pun membuat tabel yang mengategorikan pembelanjaan
ke dalam empat kuartal dalam setahun, sehingga Fundar dapat
memeriksa pola-pola pengeluaran Provida. Pola-pola tersebut
acapkali berhasil menguak informasi perihal kualitas
pengeluaran: misalnya, jika mayoritas pengeluaran dilakukan
dalam kuartal terakhir tahun tersebut, ini menunjukkan bahwa
instansi cenderung menghabiskan dana, kendati itu berarti
pemborosan, agar instansi dapat mengajukan permohonan
angsuran dana untuk tahun berikutnya. Dari tabel tersebut dapat
pula diketahui apakah pembelanjaan dilakukan secara logis.
Contohnya, biasanya orang tidak membeli perabotan sebelum
menyewa kantor.
4. Kemudian, Fundar dengan cermat memeriksa ke-6.800 faktur
untuk tiga faktor “nilai-uangnya”: ekonomi (dapatkah belanja
tersebut dilakukan dengan biaya serendah-rendahnya?), efisiensi
(apakah dari input-input minimum tercapai output-output yang
maksimum?), dan efektivitas (apakah pembelanjaan tersebut
memberikan hasil sesuai harapan?). Fundar also juga mencari
ketidakberesan prosedur dan bukti pemalsuan tagihan dan/atau
penipuan. Segala keganjilan dicatat dalam kategori “komentar”.
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5. Fundar menggabungkan temuan-temuannya menjadi laporan
singkat yang didiskusikan bersama anggota-anggota koalisi lain,
kemudian disebarkan ke kalangan media.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Publisitas yang diterima kasus Provida mendorong lembaga-lembaga
masyarakat sipil bergabung membentuk koalisi. Dalam waktu singkat,
lebih dari 1.000 lembaga berbeda-beda dari seluruh penjuru negeri
bersama-sama mengajukan memorandum kepada pemerintah yang
menyerukan penyelidikan resmi terhadap kasus Provida.
Patuh pada tekanan masyarakat sipil, pemerintah menginstruksikan
pengawas internnya melakukan penyelidikan, yang menguatkan hasilhasil temuan koalisi dan mengidentifikasi sejumlah ketidakberesan
administratif lainnya. Dalam laporannya, pengawas tersebut
menyarankan Provida didenda 13 juta peso dan diwajibkan
mengembalikan dana-dana yang pernah diterimanya. Institusi audit
tertinggi Meksiko juga melakukan audit atas kasus Provida dan sekali
lagi membenarkan hasil-hasil temuan pengawas. SAI menuntut agar
Provida mengembalikan semua dana itu, membayar denda yang
dijatuhkan, dan dilarang menerima dana masyarakat selama 15
tahun. Lebih jauh lagi, Kementerian Kesehatan membatalkan semua
pembayaran selanjutnya yang telah direncanakan untuk tahun-tahun
mendatang kepada Provida.

Tantangan
Upaya hukum berhasil meloloskan Provida dari kewajiban membayar
dendanya, dan kasus ini dihadapkan ke meja hijau. Ketidakcakapan
dalam proses pengadilan di Meksiko juga menyebabkan ketua Komite
Anggaran, yang berperan penting dalam mendapatkan dana
pemerintah bagi Provida, berhasil lolos dari tuduhan. Namun, kasus
Provida telah mendorong lembaga-lembaga masyarakat sipil agar
mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk
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mengadakan penelitian dan inisiatif-inisiatif advokasi untuk isu-isu
anggaran, juga strategi-strategi media yang diperlukan untuk
mempublikasikan temuan-temuan mereka.
Kasus Provida memberikan banyak pelajaran bagi lembaga-lembaga
masyarakat sipil di negara-negara lain. Contohnya, walaupun
menghadapi hambatan menakutkan dalam mengartikan 6.800
halaman catatan keuangan, proses lima langkah yang diterapkan
Fundar (seperti dijelaskan di atas) berhasil membantu kelompok ini
memeriksa belanja-belanja Provida. Juga, karena koalisi ini tidak
yakin apakah pemerintah bersedia mengambil tindakan terhadap
Provida terkait dugaan penyalahgunaan dana, Fundar
mengembangkan sebuah strategi yang ternyata sukses memandu
pengumuman hasil-hasil audit tersebut ke media dalam bentuk yang
langsung menyita perhatian khalayak. Hasil audit menunjukkan
bahwa sebuah lembaga masyarakat sipil dapat mengerjakan sendiri
inisiatif auditnya dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Informasi tentang Fundar dapat diperoleh dari website lembaga tersebut,
http://www.fundar.org.mx.
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2. HakiElimu Mempublikasikan Arah-arah
Gejala Laporan Audit di Tanzania
PROFIL LEMBAGA
HakiElimu (“Hak-hak Pendidikan” dalam bahasa Kiswahili) didirikan
pada 2001 oleh masyarakat Tanzania dengan komitmen
mengubah bentuk pendidikan publik bagi semua anak. Kini
HakiElimu memiliki lebih dari 40 orang anggota staf dan dikelola
dewan direktur yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat sipil,
akademis, media, hukum, dan lembaga-lembaga penelitian dan
pengembangan.
Tujuan utama HakiElimu ialah membantu menciptakan dan
melanggengkan gerakan nasional untuk perubahan sosial dan
pendidikan dengan jalan membangkitkan keikutsertaan
masyarakat luas, berbagi informasi, berdialog, mengembangkan
jumlah anggota, dan memperluas jaringan di seluruh Tanzania.
Lembaga ini juga ingin mempengaruhi kebijakan nasional di bidang
pendidikan dan hal-hal yang terkait—serta memperluas partisipasi
masyarakat dalam proses-proses kebijakan utama—melalui
penelitian, analisis, advokasi, dan pembukaan jaringan.

a. P
endahuluan
Pendahuluan
Banyak upaya HakiElimu terfokus untuk memperbaiki sektor
pendidikan formal di Tanzania. Namun, bagian yang sedang tumbuh
dari upaya kelompok ini terfokus pada pendidikan kewarganegaraan
(civic education), atau pemberdayaan warganegara dengan mendidik
mereka tentang hak-hak warganegara dan mendorong mereka agar
memastikan hak-hak itu benar-benar terlindungi. Keikutsertaan
HakiElimu dalam laporan-laporan audit menjadi kategori kedua
dalam upayanya.
Tahun 2006, HakiElimu memutuskan memperluas upaya advokasi
anggarannya hingga menjangkau laporan audit. Dengan
mempublikasikan temuan laporan-laporan audit dari pengawas dan
auditor-general, HakiElimu berharap dapat menjaga tanggung jawab
pemerintah dalam mengelola dana-dana masyarakat. Lebih-lebih,
HakiElimu mencatat bahwa pengalaman di sejumlah negara lain,
seperti Afrika Selatan, India, dan Filipina, telah menunjukkan
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kekuatan upaya seperti ini.
Alasan lain bagi keputusan HakiElimu itu ialah bahwa masyarakat
lokal, bukan pejabat yang bersalah, seringkali lebih menderita akibat
dari laporan audit yang buruk. Distrik-distrik yang menerima opini
“tidak setuju” dari auditor, otomatis tidak bisa dipilih untuk
mendapatkan dana besar yang ditujukan untuk membantu membiayai
pembangunan sekolah, rehabilitasi pusat-pusat kesehatan, dan proyek
lainnya. Pemangkasan dana-dana ini sangat besar kemungkinannya
akan merugikan warga distrik, terutama masyarakat miskin—
walaupun bukan mereka yang bertanggung jawab atas ketidakberesan
yang mengakibatkan buruknya hasil audit.
HakiElimu mengawali keterlibatannya dalam laporan audit dengan
membuat satu set selebaran yang menyajikan temuan laporanlaporan audit terbaru secara menarik dan mudah diterima, lalu
membagi-bagikan selebaran-selebaran itu pada kalangan media,
pejabat eksekutif, anggota dewan legislatif, dan para mitra
masyarakat sipil. (Selebaran-selebaran itu juga bertujuan
mempublikasikan Tanzania Governance Noticeboard [TGN], gudang
data anggaran dan audit interaktif online buatan Research on Poverty
Alleviation, salah satu mitra HakiElimu.) Terbit pada 2006, keluaran
pertama selebaran tersebut terbukti sangat sukses, dan pengawas
serta auditor-general secara signifikan lebih bekerjasama ketika
proyek ini digelar kembali pada 2007.

b. Metodologi
Sebagai langkah pertama dalam upayanya mengurutkan peringkat
instansi pemerintah menurut kinerja laporan audit, HakiElimu
mengakses data tentang opini-opini audit yang disediakan SAI Tanzania dari berbagai sumber. TGN adalah sumber data utama untuk
selebaran set pertama, tetapi HakiElimu juga menggunakan laporan
audit individu untuk berbagai instansi pemerintah pusat dan otoritas
pemerintah daerah (local government authorities—LGAs) sebagai backup.
HakiElimu membuat laporan dengan berdasarkan empat indikator
yang dihimpun TGN untuk masing-masing instansi pusat atau LGA
berikut ini: opini auditor, “pendapatan yang meragukan” (pendapat136
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an-pendapatan yang sang auditor tidak yakin benar akan kebenaran
pelaksanaan prosedurnya, atau pendapatan-pendapatan yang tidak
didukung oleh dokumentasi yang cukup), “pembelanjaan yang meragukan”, dan pembelanjaan meragukan sebagai persentase dari
pembelanjaan diskresioner. Indikator terakhir ini memungkinkan
HakiElimu membandingkan entitas-entitas pemerintahan dengan
anggaran dalam berbagai ukuran. Turut menjadi bahan pertimbangan adalah laporan-laporan audit keluaran paling mutakhir, serta
laporan-laporan audit keluaran dua tahun sebelumnya.
Tabel 9: Ikhtisar dari Salah Satu Selebaran Audit HakiElimu
Audit Data untuk Sepuluh Instansi Pusat dengan Kinerja Terbaik dan
Terburuk di Tanzania(peringkat berdasarkan pembelanjaan
yang meragukan sepanjang 2004/05)
2004/05

Suara

Nama Kementerian

Pembelanjaan Pembelanj.
Meragukan
Meragukan
sebagai % dari
(dalam
ribu shilling Pembelanja a n
Diskresioner
Tanzania)

Opini
Auditor

2004/05
Peringkat
(Terbaik
hingga
Terburuk)

20

Dewan Perwakilan Rakyat

0

0%

Bersih

1

25

Perdana Menteri

0

0%

Bersih

2

26

Wakil Presiden

0

0%

Bersih

3

30

Kantor Kepresidenan & Sek.Kab.

0

0%

Bersih

4

33

Sekretariat Etika

0

0%

Bersih

5

59

Komisi Reformasi Hukum

0

0%

Bersih

6

24

Kementerian Koperasi & Pemasaran

1.546

0%

7

27

Badan Pencatat Partai Politik

1.940

0%

60

Pengadilan Niaga Tanzania

2.205

0%

55

Komisi Hak-hak Asasi Manusia

7.575

1%

Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Bersih

40

Lembaga Kehakiman

4.541.194

32%

38

Pertahanan

5.417.820

8%

46

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

7.370.926

10%

28

Kementerian Urusan Dalam Negeri (Kepolisian)

8.161.003

15%

49

Kementerian Pengairan dan Peternakan

8.528.534

8%

68

Kementerian Ilmu Pengetahuan & Pend. Tinggi

25.554.959

28%

47

Kementerian Pekerjaan

27.997.878

47%

22

Kas Negara

29.386.850

6%

52

Kementerian Kesehatan

32.445.474

23%

56

Pemerintah Daerah dan Administrasi Regional

36.367.611

26%

8
9
10

Memenuhi
syarat
Tidak cocok

34

Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat

36

35

37
38
39
40
41
42
43
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Untuk keluaran kedua selebaran, HakiElimu menerima tembusan
prapublikasi dari laporan-laporan audit individu dan mengambil
sumber dari tembusan ini saja, sebab website TGN belum diperbarui
tepat waktu untuk menyediakan informasi yang diperlukan.
HakiElimu mengeluarkan dua set selebaran berbeda, satu untuk
pemerintah daerah dan satu lagi untuk instansi pusat; keduanya
dicetak dalam bahasa Inggris dan Kiswahili. Selebaran-selebaran itu
berbentuk poster yang dilipat menjadi selebaran ukuran A2. Satu sisi
memuat tabel yang mengurutkan peringkat instansi pusat dari yang
terbaik hingga yang terburuk (lihat Tabel 9); sisi yang satu lagi
menampilkan latar belakang proses audit di Tanzania,
mendefinisikan istilah-istilah utama, dan menyoroti arah-arah gejala
utama.
Alih-alih menarik banyak kesimpulan yang kuat, selebaran-selebaran
itu langsung mengajukan sejumlah pertanyaan dan membuat
perbandingan agar data lebih mudah dimengerti. Contohnya,
laporan audit untuk Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
dirangkum seperti ini:
Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan mendapat kecaman
atas isu-isu luar biasa dari laporan-laporan sebelumnya yang
berjumlah 11,5 miliar shilling. Kementerian ini menerima opini
Bersyarat pada 2005/06, dengan laporan audit menyebutkan “transfer dan subsidi yang tidak terjelaskan kepada berbagai lembaga
sejumlah 8,2 miliar Shs,” dan “pembelanjaan tanpa kuitansi dan
tidak selayaknya mencapai. 7,4 miliar Shs.” Dengan kalimat lain,
jumlah total pembelanjaan yang mencurigakan untuk Kementerian
tersebut (15,7 miliar Shs.) cukup untuk membayar gaji tahunan bagi
10.000 lebih guru sekolah dasar.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Selebaran-selebaran yang terbit tahun 2006 disambut baik dan
mengangkat profil laporan-laporan audit pemerintah di mata publik,
menimbulkan liputan besar-besaran di media berbahasa Inggris
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maupun bahasa Kiswahili. HakiElimu meluncurkan selebaranselebaran tersebut dalam sebuah rapat umum bagi kalangan jurnalis,
perwakilan masyarakat sipil, dan donator; para jurnalis yang hadir
terpacu semangat mereka untuk mengambil tindak lanjut bersama
ketua Komite Akuntan Publik, yang setelah mereka laksanakan,
menghasilkan liputan yang jauh lebih mendalam.
Setelah perilisan tahun 2006 itu, presiden Tanzania menggelar rapat
dengan para pejabat pemerintah guna membahas laporan-laporan
audit tersebut, sebuah tindakan yang belum pernah terjadi di negeri
itu. Walaupun HakiElimu belum pernah menerima pujian langsung
untuk rapat ini, tampaknya sudah jelas bahwa selebaran-selebaran
audit tersebut telah menciptakan situasi yang memaksa para
pemimpin mengakui kebenaran laporan-laporan audit setelah
membiarkan laporan-laporan itu terbengkalai di rak-rak dalam
tahun-tahun sebelumnya.
Juga setelah perilisan tahun 2006, HakiElimu menerima telepon dari
pengawas dan auditor-general sendiri, yang menyatakan
keinginannya untuk bekerjasama dengan lembaga tersebut dalam
pembuatan selebaran set kedua. Kantornya lalu melengkapi
tembusan prapublikasi laporan audit yang diterima HakiElimu untuk
membantu menyiapkan selebaran tahun 2007 dan mendistribusikan
selebaran-selebaran itu dalam Konferensi Akuntabilitas Tanzania yang
digelar bekerjasama dengan Bank Dunia. HakiElimu pun menerima
umpanbalik positif dari mitra-mitra masyarakat sipil di Tanzania dan
dunia internasional.
Keterlibatan HakiElimu dengan laporan-laporan audit merupakan
salah satu contoh strategi kelompok ini untuk mengedepankan
perubahan. Saluran tradisional untuk upaya advokasi berbasiskan
penelitian bersifat linear, dimulai dengan penelitian yang kemudian
menjelma menjadi makalah kebijakan serius yang kemudian
dibicarakan bersama para pembuat kebijakan, seringkali melalui
santiaji (briefing) dan lokakarya (workshop). Idenya adalah bahwa
perubahan akan terjadi setelah para pembuat kebijakan cukup banyak
mendapat informasi.
Namun, HakiElimu menemukan bahwa laporan-laporan penelitian
acapkali hanya bertengger di rak, temuan-temuan mereka tidak
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diacuhkan. Maka, kelompok ini lebih banyak memusatkan
perhatiannya untuk membukakan hasil-hasil temuan penelitiannya ke
ranah publik—sebagian dengan kolaborasi bersama media—guna
menciptakan tekanan publik untuk perubahan.
Tantangan
Sejumlah tantangan menghadang HakiElimu dalam upaya auditnya.
Misalnya, kelompok ini tidak terbiasa dengan sistem audit dan
laporan audit pemerintah, dan terpaksa menanamkan sumber daya
guna membina kapasitasnya dalam bidang ini.
Selain itu, setelah menghadapi sejumlah kesalahan dalam website
TGN, HakiElimu memutuskan bahwa semua data perlu dicek dua
kali terhadap laporan-laporan audit individu dari pemerintah. Proses
ini memakan waktu lama, namun amat penting untuk memastikan
bahwa data dapat dipercaya. Apalagi HakiElimu sulit mendapatkan
tembusan laporan audit individu, walaupun secara teknis tembusan
laporan-laporan tersebut merupakan catatan milik umum. Walaupun
berkali-kali mengajukan permintaan informasi, HakiElimu baru
berhasil mendapatkan catatan-catatan ini melalui NGO lain (Research
on Poverty Alleviation, yang memiliki hubungan kerja dekat dengan
pemerintah). Fakta ini menegaskan pentingnya membina hubunganhubungan yang strategis.
Terakhir, harus diperhatikan bahwa pengawas dan auditor-general
Tanzania, seperti semua rekannya di banyak negara lain, terutama
mengerjakan audit-audit keuangan, sedangkan audit keuangan tidak
terfokus pada banyak hal bernilai-uang yang menarik minat
masyarakat sipil. Dalam situasi seperti itu, lembaga seperti
HakiElimu mungkin harus menambah hasil-hasil audit resmi dengan
studi-studi terpisah yang menyoroti masalah-masalah manajemen
kinerja dan keuangan lainnya dalam tubuh instansi-instansi
pemerintah.
Informasi tentang HakiElimu dapat diperoleh dari website lembaga ini dengan
alamat http://www.hakielimu.org/first.asp.
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3. Concerned Citizens of Abra for Good
Government Mengaudit Pembelanjaan Jalan
Raya Umum di Filipina19
PROFIL LEMBAGA
The Concerned Citizens of Abra for Good Government (CCAGG)
adalah NGO yang memantau proyek-proyek pemerintah di
propinsi Abra, Filipina utara. CCAG terbentuk pada 1987 sebagai
buah dari peluang-peluang yang tercipta dari kebijakan baru
pemerintah yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program-program pembangunan. CCAGG mengkhususkan
diri pada pemantauan proyek-proyek infrastruktur di dalam
propinsi dan menggunakan petugas pemantau setempat (para
relawan dari area tersebut) untuk memeriksa bahwa proyek
pembangunan jalan raya dan jembatan memang dilaksanakan
sesuai norma-norma kontrak.
Staf purnawaktu lembaga tersebut didukung oleh ratusan relawan
yang berasal dari masyarakat tempat CCAGG berkiprah.

a. Pendahuluan
Di bawah sebuah kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada 1987
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program
pembangunan pemerintah, anggota-anggota CCAGG menerima
pelatihan dari National Economic Development Authority tentang
pemantauan proyek-proyek pembangunan. Dengan berpijak pada
informasi yang diberikan pemerintah, anggota-anggota CCAGG
kemudian memanfaatkan media lokal (radio, surat kabar) dan rapatrapat komunitas terorganisir untuk menginformasikan warga perihal
detail-detail berbagai proyek infrastruktur, termasuk anggaran,
komponen-komponen upah kerja dalam proyek-proyek itu, serta data
relevan lainnya. Pengalaman ini membekali anggota-anggota CCAGG
dengan wawasan berharga mengenai manajemen proyek dan kontrak
pemerintah.

19

Studi kasus ini banyak mengambil dari Ramkumar dan Krafchik, 2005.
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Sementara mempublikasikan informasi perihal proyek-proyek itu,
para anggota CCAGG tersentak menyaksikan iklan keluaran
Kementerian Pekerjaan Publik dan Jalan Raya (Ministry of Public Works
and Highways atau MPWH) di sebuah surat kabar yang mengumumkan
bahwa kementerian tersebut telah berhasil menyelesaikan 27 proyek
di propinsi Abra. Karena tahu bahwa pengumuman ini tidak benar,
para anggota CCAGG memutuskan untuk bertindak. Untuk
memperkuat perkara yang melawan instansi ini, CCAGG membuat
dokumentasi detail tentang keadaan proyek-proyek yang
sesungguhnya, yang diumumkan telah selesai itu; dokumentasi
tersebut meliputi pernyataan dengan sumpah tertulis dari sejumlah
warga di daerah-daerah proyek serta foto-foto lokasi proyek. Hasilhasil temuan ini diajukan CCAGG kepada MPWH dan CCAGG
menuntut agar para perencana distrik diperiksa.
Sebuah audit pemerintah resmi menyetujui temuan-temuan CCAGG
dan beberapa pejabat didakwa telah melakukan korupsi. Para anggota
CCAGG bertindak sebagai saksi resmi untuk jaksa pemerintah dan
memberikan bukti yang melawan para pejabat bersama MPWH di
propinsi Abra. Setelah perjuangan yang alot, 11 orang pejabat
pemerintah diskors karena perbuatan melanggar hukum.
Chief engineer MPWH dan wakilnya di Abra juga dilarang bertugas lagi
di propinsi tersebut untuk seterusnya. CCAGG memperkirakan,
mungkin inilah kasus pertama dalam sejarah Filipina tatkala
kewaspadaan sebuah lembaga masyarakat sipil berhasil menyebabkan
pejabat-pejabat pemerintah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi
hukuman atas tuduhan korupsi.
Selanjutnya, sebagai dampak dari kasus ini, direktur wilayah MPWH
mengeluarkan instruksi yang mewajibkan semua kontraktor
pembangunan jalan raya di propinsi Abra melakukan pembayaran
hanya setelah CCAAG memeriksa keakuratan tagihan mereka.

b. Metodologi
Anggota-anggota CCAGG telah menghasilkan sebuah teknik
tersendiri untuk memantau proyek-proyek pemerintah. Para anggota
CCAGG—terutama ibu-ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan
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kaum muda yang tidak bersekolah—mengawasi proyek-proyek
konstruksi dan melaporkan temuan mereka kepada para kolega
spesialis, seperti para insinyur dan akuntan yang merupakan relawan
atau dipekerjakan oleh lembaga. Staf-staf ini kemudian melakukan
penyelidikan rinci di lokasi-lokasi proyek. Dalam kunjungan mereka
di lokasi, para pemantau (relawan dan staf CCAGG) membawa
peralatan sendiri—bekal makan siang, buku catatan, pita pengukur,
kamera, dan perekam suara—untuk membantu mereka dalam proses
pemantauan.
Konstitusi dan perintah presiden Filipina mencantumkan sejumlah
peraturan hukum yang menunjang NGO untuk berpartisipasi dalam
tata kelola pemerintahan. CCAG memanfaatkan peraturan-peraturan
ini untuk membela haknya memantau proyek-proyek pemerintah dan
mengakses informasi dari instansi-instansi pemerintah, yang
meliputi:


“Buku Biru” keluaran DPWH, sebuah panduan referensi teknis
dengan spesifikasi untuk jalan raya, jembatan, dan bandar udara;



rencana-rencana yang telah disetujui untuk proyek yang tengah
diperiksa berikut gambar-gambarnya;



spesifikasi mengenai ukuran, bentuk, dan kualitas bangunan, serta
prosedur yang wajib diikuti selama implementasi proyek; dan



program kerja yang memuat informasi umum mengenai proyek
yang tengah diperiksa, seperti lokasi, sumber biaya, jumlah
kontrak, cara implementasi, jadwal, serta pegawai instansi yang
mengesahkan dokumen.

CCAGG membandingkan informasi pada dokumen-dokumen ini
dengan informasi yang diperoleh para pemantau dari inspeksi fisik
mereka di lokasi-lokasi proyek maupun dokumen-dokumen
pembukuan dan keuangan serta laporan-laporan teknis lain yang
dikirimkan pihak kontraktor mengenai penyelesaian proyek tersebut.
Penyelidikan mengamati bukti adanya korupsi atau kinerja yang
buruk, meliputi penggunaan material di bawah standar dalam
proyek-proyek konstruksi jalan raya atau penipuan dalam prosedur
penandatanganan kontrak (contohnya, kontrak yang tidak jujur).
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Menjelang berakhirnya proses pemantauan, para anggota CCAGG
mengisi selembar formulir berisi daftar nama proyek, lokasi, sumber
biaya, cara implementasi, instansi pelaksana, tanggal inspeksi, dan
status saat itu, juga temuan-temuan sang pemantau dan saran-saran
untuk tindakan yang perlu diambil pemerintah. Jika audit berhasil
mengidentifikasi bahwa proyek itu bermasalah, formulir ini diajukan
ke pejabat-pejabat pemerintahan terkait berikut tuntutan spesifik
untuk mengambil tindak koreksi.
Contohnya, dalam satu proyek, para anggota CCAGG mendapati
bahwa seorang kontraktor belum menyelesaikan sebuah jalan raya
dengan semestinya: alas jalan raya itu belum diolah sebagaimana
mestinya, campuran semen pun salah. Setelah menerima informasi
ini dari CCAGG, pemerintah memerintahkan sang kontraktor
mengganti bagian-bagian jalan yang terkena dampak, atas biaya sang
kontraktor sendiri. Begitu pula, dalam proyek lain, CCAGG
menemukan bahwa kontraktor telah menggelembungkan tagihan
yang dikirimkan kepada pemerintah untuk harga material konstruksi
jalan; pemerintah memerintahkan kontraktor itu mengganti kerugian
akibat penggelembungan pembayaran dengan cara memperpanjang
jalan tanpa biaya tambahan.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Mengakui peran kritis CCAGG dalam mencegah korupsi dan
keahlian yang telah dikembangkannya dalam memantau proyekproyek pekerjaan umum, Komisi Nasional Audit (National Commission
on Audit—COA)—SAI di Filipina—menandatangani suatu kemitraan
dengan CCAGG pada 2001 guna melaksanakan kegiatan audit
partisipatif di propinsi Abra. Berikutnya, staf CCAGG bekerjasama
dengan para pejabat COA mengaudit proyek-proyek perbaikan jalan
raya yang digarap DPWH di propinsi Abra.
Latihan-latihan audit tersebut meng-assess dampak proyek-proyek
perbaikan jalan raya tersebut, pun apakah proyek-proyek itu telah
diselesaikan dengan semestinya terkait faktor-faktor nilai-untukuangnya (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Tim audit memeriksa
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catatan-catatan yang ada, mewawancarai para petugas proyek utama,
dan melakukan kunjungan lokasi guna menentukan kesesuaiannya
dengan undang-undang yang terkait dan mengkonfirmasi informasi
yang terkumpul lewat cara-cara lain. Tim juga menggelar lima
diskusi kelompok dengan warga setempat untuk mengetahui
pandangan mereka. Pada akhir periode audit, tim berhasil
menyajikan audit resmi kepada direktur wilayah COA.
Keterlibatan masyarakat sangat membantu tim audit dalam
memeriksa keakuratan pembelanjaan. Dalam satu proyek, misalnya,
faktur-faktur pihak kontraktor menunjukkan bahwa suatu pekerjaan
diselesaikan dalam 18 hari, walaupun kontrak memperkirakan
pekerjaan itu akan membutuhkan waktu 100 hari. Perencana proyek
menjelaskan perbedaan itu dengan menyatakan bahwa pihak
kontraktor menggunakan peralatan lebih banyak daripada ketentuan
kontrak. Namun, warga setempat memberitahu tim audit bahwa
pernyataan ini tidak benar. Buruknya konstruksi jalan raya menjadi
bukti kinerja kontraktor yang gegabah dan tidak terselesaikan dalam
proyek ini (COA, 2002).
Hasil-hasil audit partisipatif dikirimkan kepada kepala COA. Kepala
COA menyebut hasil-hasil latihan itu “sangat terfokus dan efisien”
(Valderrama, 2003). COA juga menggabungkan semua pelajaran dari
proses audit tersebut menjadi buku panduannya tentang Pelaksanaan
Audit Partisipatif (COA, 2002).

Tantangan
Audit partisipatif COA-CCAGG mengilustrasikan banyak tantangan
yang menghadang kelompok-kelompok masyarakat sipil dan
lembaga-lembaga audit yang ingin bekerjasama.
Pertama-tama, audit partisipatif menimbulkan ketegangan di antara
personel CCAGG dan COA. Staf COA keberatan pada tuntutan
CCAGG agar mereka membahas temuan-temuan audit pendahuluan
bersama anggota masyarakat. Mereka berargumen bahwa temuantemuan audit seharusnya dirahasiakan sampai seluruh audit selesai.
Staf CCAGG menanggapi dengan menyatakan bahwa (tidak seperti
COA) mereka sudah biasa melibatkan warga dalam semua tahap
penyelidikan mereka. Staf CCAGG juga khawatir bahwa audit-audit
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resmi, yang dibatasi untuk periode pascaproyek sehingga bergantung
pada penelusuran jejak makalah resmi, berpotensi melewatkan
temuan-temuan berharga. Sebagai penghargaan terhadap kedua
lembaga, beberapa aspek dari metodologi audit CCAGG disatukan
menjadi latihan audit partisipatif. Contohnya, audit tersebut meliputi
analisis dampak sosial, yang mengukur dampak proyek terhadap
masyarakat yang menjadi sasarannya.
Kedua, walaupun latihan audit dinyatakan sukses oleh semua lembaga
peserta, latihan itu terhenti setelah terjadi perubahan dalam
administrasi COA. Komisaris COA yang baru mempunyai prioritasprioritas lain dan menghentikan proyek tersebut. Hal ini mencuatkan
persoalan-persoalan serius menyangkut kelangsungan audit-audit
partisipatif jika dihapuskan sebagai akibat dari perubahan
administrasi. Perlu hukum atau peraturan yang menjamin bahwa
latihan-latihan tersebut tidak tergantung semata-mata pada selera
penguasa lembaga.
Terakhir, salah satu laporan UNDP menyebutkan bahwa komisaris
COA yang baru amat prihatin bahwa perkenalan lembaga-lembaga
masyarakat dengan proses audit formal dapat membahayakan
“kerahasiaan klien” (Buendia, 2002). Dalam mengambil keputusan
terkait viabilitas proses audit partisipatif tersebut, pemerintah
seharusnya mengukur manfaat nyata dari mengikutsertakan mitra
dari lembaga masyarakat sipil dibandingkan dengan kekhawatiran
terhadap privasi semata.
Informasi tentang CCAGG bisa diperoleh melalui email dialamatkan ke
ccagg2000@yahoo.com (CCAGG tidak mengoperasikan website).

146

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

4. Public Service Accountability Monitor
Meng-assesses Sistem-sistem Pengawasan
di Afrika Selatan
PROFIL LEMBAGA
Public Service Accountability Monitor (PSAM) adalah sebuah unit
nirlaba independen yang bekerja guna membina lembagalembaga Afrika dan memastikan akuntabilitas pemerintah terkait
hak-hak sosio-ekonomi dan penggunaan efektif sumber-sumber
daya publik. PSAM berbasis di Universitas Rhodes Afrika Selatan
sejak 1999, memiliki 11 staf purnawaktu yang memusatkan
perhatian pada tata usaha pemerintahan propinsi di propinsi
Eastern Cape, Afrika Selatan, dan mengumpulkan informasi
tentang manajemen sumber daya publik serta penanganan
kasus-kasus tindak pelanggaran hukum dan korupsi oleh
departemen pemerintah. Informasi ini dikumpulkan dan
dipublikasikan untuk menyediakan anggota parlemen, lembaga
masyarakat sipil, dan masyarakat umum alat-alat yang dapat
menjaga akuntabilitas pejabat publik atas kinerja mereka.

a. Pendahuluan
Pertengahan 1990-an, media Afrika Selatan mulai melaporkan secara
luas contoh-contoh maladministrasi dan korupsi di propinsi Eastern
Cape. PSAM didirikan sebagai respons terhadap laporan-laporan ini,
berupa sebuah proyek penelitian independen di Universitas Rhodes
pada 1999. Mulanya PSAM bekerja menelusuri tindakan-tindakan
yang diambil pemerintah propinsi sebagai jawaban terhadap
laporan-laporan adanya kasus korupsi. Secara spesifik, PSAM
menganalisis apakah tindakan-tindakan yang diambil terhadap para
pejabat yang dituduh dan/atau dinyatakan bersalah atas tindakan
korupsi, sudah konsisten dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang
mengatur pegawai pemerintah di Afrika Selatan pasca-apartheid.
PSAM mengumpulkan informasi ini menjadi sebuah gudang data
yang dapat dimanfaatkan warganegara dan lembaga masyarakat sipil
untuk mengukur besar komitmen instansi dalam memerangi korupsi.
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Seiring dengan waktu, PSAM menyadari bahwa mengumpulkan dan
menyiarkan informasi tentang contoh-contoh korupsi dan
maladministrasi tidaklah cukup. Pada 2001, PSAM mengembangkan
metodologi penggunaan kartu skor untuk mengevaluasi tantangantantangan struktural yang dihadapi instansi-instansi pemerintah
propinsi dalam mengelola sumber daya mereka secara efektif dan
menyediakan pelayanan secara efisien. Kartu-kartu skor ini
mengevaluasi perencanaan strategis dan proses manajemen keuangan
instansi serta meng-assess akuntabilitas instansi dalam mengawasi
lembaga.
PSAM menggunakan aneka ragam metode untuk memperoleh
dokumen-dokumen tentang tindakan pelanggaran hukum publik,
termasuk kebebasan meminta informasi bila diperlukan. PSAM
mempublikasikan penemuan-penemuannya secara teratur, antara
lain dengan memproduksi kolom mingguan (“Accountability Monitor”) di sebuah surat kabar propinsi. PSAM juga menulis analisisanalisis untuk masyarakat. Analisis-analisis ini dibarengkan waktunya
dengan penyusunan anggaran dan siklus pengawasan agar dapat
berkontribusi dalam debat-debat tentang penggunaan sumber daya
publik dan penyelenggaraan barang dan jasa publik.

b. Metodologi
PSAM memperbandingkan rencana anggaran dan kebijakan dengan
kinerja yang sesungguhnya yang dilaporkan oleh instansi-instansi
pemerintah dan lembaga-lembaga pengawas untuk meng--assess
apakah instansi-instansi tersebut benar-benar telah mencapai targettarget yang telah ditetapkan dalam anggaran/rencana mereka. PSAM
juga memeriksa apakah instansi-instansi telah mematuhi undangundang pembiayaan publik dalam menunaikan tugas mereka.
PSAM menganalisis informasi keuangan dari beragam sumber,
termasuk rencana, anggaran, laporan in-year dan laporan akhir-tahun,
laporan audit internal, laporan tahunan yang diterbitkan oleh
masing-masing departemen, laporan yang diterbitkan lembagalembaga pengawas seperti lembaga audit publik dan laporan yang
dikeluarkan komite legislatif yang bertanggung jawab atas
departemen yang tengah menjalani assessment. Sejak tahun 2003,
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PSAM telah menyelesaikan analisis tahunan untuk enam departemen
pemerintah (pendidikan, keuangan, kesehatan, perumahan, pekerjaan
umum, dan pembangunan sosial) di Eastern Cape dan menampilkan
semua laporannya di website-nya, www.psam.org.za.
PSAM membakukan format presentasi analisisnya dengan cara
menciptakan sejumlah template dan panduan-panduan penyerta.
Semua ini membantu staf PSAM (dan analis lainnya) menyelesaikan
template dan menghasilkan analisis. Di antaranya, panduan-panduan
itu memuat checklist pertanyaan yang digunakan PSAM untuk
menghasilkan analisis tentang kinerja suatu departemen.
Berikut ini ialah gambaran template-template PSAM tentang
penelusuran pembelanjaan dan akuntabilitas yang perlu diawasi, juga
panduan-panduan PSAM dalam melengkapi template dan melakukan
analisis.

i. Mengembangkan Laporan Penelusuran Pembelanjaan
Laporan Penelusuran Pembelanjaan milik PSAM memungkinkan
penggunanya menghasilkan sebuah catatan tentang semua
pembelanjaan yang dilaporkan oleh suatu departemen, kemudian
membandingkan pembelanjaan-pembelanjaan ini dengan alokasi
anggaran yang dibuat oleh departemen itu.
Tabel 10: Anggaran dan Pembelanjaan di Departemen (Nama
Departemen) di Eastern Cape
Tahun
pembukuan

Anggaran
Total
($'000)
A

Pembelanjaan
($'000)
B

Variansi:
(di atas)/
di bawah
pembelanjaan
($'000)
C=A-B

Persentase
(di atas)/
di bawah
pembelanjaan
D=C/A%

[tahun pembukuan-3]
[tahun pembukuan-2]
[tahun pembukuan-1]
[tahun pembukuan
yang diperiksa]
Total
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Tabel pertama yang digunakan para peneliti PSAM (lihat Tabel 10)
merekam kecenderungan pengeluaran di dalam tubuh departemen
selama periode empat tahun. Informasi seperti ini di Afrika Selatan
biasanya tercantum dalam laporan tahunan sebuah departemen yang
dipublikasikan pada akhir bulan September menyusul berakhirnya
tahun pembukuan yang sedang diperiksa. PSAM pun menyarankan
agar para peneliti memeriksa laporan-laporan tahunan dan laporanlaporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan
bahwa angka-angka dari tahun-tahun itu yang tercantum dalam
laporan tahunan yang sekarang memang cocok.
Setelah analisis ini selesai, para peneliti PSAM menyelidik lebih
dalam dengan memeriksa semua pembelanjaan di tingkat program
individu atau aktivitas yang terkait. PSAM menyelesaikan sejumlah
grafik untuk memudahkan analisis data-data ini. Contohnya,
anggaran Kementerian Kesehatan dibagi menjadi subkelompok
seperti “perawatan kesehatan primer”, “rumah sakit”, atau
“administrasi”. Dengan menggunakan tabel seperti Tabel 11, para
peneliti membandingkan alokasi anggaran dengan pembelanjaan
yang ada untuk program-program departemen itu dan subprogram
utama untuk tahun pembukuan yang sedang diperiksa.
Tabel 11: Anggaran dan Pembelanjaan per Program untuk
(Departemen), (Tahun Pembukuan)
Program

[nama program 1]
[nama program 2]
[nama program 3]
[nama program 4]
Total

150

Sumbangan
Utama
($'000)
A

Pembelanjaan
($'000)
B

Variansi:
($'000)
C=A-B

Persentase
(di atas)/
di bawah
pembelanjaan
D=C/A%
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PSAM mendorong para peneliti membaca semua dokumentasi
anggaran dan kinerja terkait tentang departemen yang tengah
diperiksa sebelum menyelesaikan template-template. Selain itu, para
peneliti sebaiknya memeriksa informasi yang tercantum dalam
dokumen-dokumen seperti rencana strategi tahunan, ceramah
anggaran, ceramah kebijakan, laporan tahunan, anggaran propinsi,
dan tinjauan pembelanjaan.
Selagi menganalisis tabel-tabel tersebut, ada baiknya
membandingkan jumlah alokasi pada tahun yang sedang diperiksa
dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya; perubahan dalam
alokasi riil (disesuaikan dengan inflasi) menyiratkan perubahan pada
prioritas departemen. Peneliti sebaiknya mengajukan sejumlah
pertanyaan untuk membantu mengarahkan pengembangan narasi
yang mengiringi, misalnya:


Apa dampak perubahan-perubahan dalam seluruh anggaran
(seperti tampak pada Tabel 10) terhadap kemampuan
departemen untuk mengatasi kebutuhan sosial paling mendesak
yang dilayaninya?



Dalam Tabel 11, program (atau subprogram utama) mana yang
paling banyak menerima dana, serta apa yang dapat diketahui
dari hal ini tentang prioritas pengeluaran departemen?



Dalam tahun pembukuan sekarang, apakah pengeluaran
departemen melebihi seluruh anggaran ataukah kurang dari
seluruh anggaran (Tabel 10), dan/atau melebihi anggaran ataukah
kurang dari anggaran dalam program ataukah subprogram
individu (Tabel 11)?
Jika pengeluaran departemen melebihi anggaran atau kurang
dari anggarannya, pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat
dianalisis:



Dalam tahun-tahun sebelumnya, apakah pengeluaran
departemen cenderung lebih dari anggaran ataukah kurang dari
anggaran? Dalam periode empat tahun, jumlah pengeluaran
lebih atau pengeluaran kurang dari anggaran itu mengalami
penurunan atau tidak?
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Apakah departemen sudah memberikan penjelasan valid untuk
laporan pembelanjaannya? (Jawaban untuk pertanyaan ini
mungkin memerlukan dokumen-dokumen narasi yang
mengiringi dan menjelaskan anggaran, seperti laporan tahunan.
Peneliti juga dapat memeriksa sumber informasi seperti artikel
surat kabar tentang kinerja pembelanjaan departemen).



Adakah sebab-musabab signifikan atau yang sering berulang
untuk pengeluaran berlebih atau pengeluaran kurang itu?
Adakah departemen memberikan penjelasan untuk kegagalannya
mengatasi sebab-sebab ini dalam tahun pembukuan yang sedang
diperiksa?



Apa dampak pengeluaran berlebih atau pengeluaran kurang itu
terhadap kelengkapan pelayanan departemen?



Jika pengeluaran departemen melebihi anggaran, apakah
pengeluaran berlebih itu tanpa izin—dan akankah pengeluaran
itu diharuskan diganti pada tahun pembukuan berikutnya? Jika
ya, apa dampak dari penggantian itu terhadap kemampuan
departemen mencapai tujuan-tujuannya pada tahun itu?

Adalah penting bahwa para peneliti menghubung-hubungkan
pembahasan tabel-tabel yang telah dibuat PSAM untuk membentuk
narasi komprehensif yang menjelaskan berbagai aspek dalam
anggaran suatu departemen dan pembelanjaan yang ditampilkan
dalam tabel-tabel itu.

ii. Mengembangkan Akuntabilitas atas Laporan Pengawasan
PSAM juga menyediakan analisis untuk lembaga audit tertinggi dan
dewan legislatif perihal akuntabilitas beberapa departemen
pemerintah. Akuntabilitas atas Laporan Pengawasan milik PSAM
menganalisis masalah yang teridentifikasi oleh SAI dan komitekomite legislatif terkait kinerja departemen, respons departemen
terhadap instansi-instansi pengawas ini, dan efektivitas pengawasan
yang dilakukan instansi-instansi pengawas (berdasarkan ketaatan
departemen dalam menjalankan saran instansi-instansi tersebut).
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PSAM menggunakan sebuah template baku untuk menganalisis apakah
entitas-entitas pengawas sudah efektif menjaga akuntabilitas
departemen atas pembelanjaan mereka serta seluruh manajemen
mereka. Template itu terdiri dari satu tabel baku (lihat Tabel 12), tetapi
PSAM mendorong para peneliti agar membuat grafik dan diagram
tambahan guna mengilustrasikan poin tertentu, bila perlu.
Tabel 12: Departemen [Nama Departemen] Opini Auditor-General, [Tahun Pembukuan Sebelumnya – Tahun Pembukuan yang
Sedang Diperiksa]
Tahun Pembukuan

Opini Audit

[tahun pembukuan-3]

(Opini Audit)

[tahun pembukuan-2]

(Opini Audit)

[tahun pembukuan-1]

(Opini Audit)

[tahun pembukuan yang sedang diperiksa]

(Opini Audit)

Tabel tersebut berisi informasi empat tahun pembukuan termutakhir
milik departemen, termasuk tahun pembukuan yang sedang
diperiksa. Informasi untuk tabel tersebut sebaiknya diambil dari
opini-opini audit yang disajikan dalam laporan-laporan SAI tentang
departemen tersebut.
Untuk menghasilkan analisis naratif yang mengiringi tabel, PSAM
merujuk laporan-laporan yang dikeluarkan SAI, komite audit
legislatif, dan komite legislatif yang bertanggung jawab mengawasi
departemen, juga respons departemen tersebut terhadap temuantemuan ini. (Para peneliti yang berusaha mengadaptasi metode
PSAM perlu mengidentifikasi dokumen-dokumen relevan yang
dihasilkan di negara mereka.) Tatkala membaca semua laporan ini,
PSAM mempertimbangkan pertanyaan sebagai berikut:


Apa saja syarat-syarat legislatif yang mengatur peran dan
tanggung jawab SAI, komite audit legislatif, dan komite yang
bertanggung jawab atas pengawasan legislatif—juga peran dan
tanggung jawab departemen yang sedang diperiksa?
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Sudahkah departemen mengajukan laporan tahunannya sesuai
kerangka waktu yang telah disyaratkan? Jika tidak, apa yang dapat
disimpulkan mengenai kemampuan departemen ini dalam
merespons pengawasan?



Berapa banyak isu yang diangkat SAI/komite audit legislatif/
komite pengawas legislatif tentang departemen itu juga diangkat
pada tahun-tahun sebelumnya? Apa yang dapat diindikasikan dari
hal ini menyangkut kecakapan departemen dan/atau kemauan
departemen untuk menghadapi isu-isu itu?



Berapa banyak dari isu-isu itu merupakan pelanggaran negara
atas legislasi manajemen keuangan? Berapa banyak dari isu-isu
itu yang dapat melemahkan akuntabilitas departemen dan sistemsistem penyediaan pelayanan?



Dalam laporan tahunannya, apakah departemen menyediakan
penjelasan untuk semua isu itu?

PSAM telah menghasilkan lusinan laporan yang menganalisis
pengawasan dan akuntabilitas enam departemen di Propinsi Eastern
Cape.
Laporan-laporan ini tersedia di website PSAM dengan alamat http://
perf.psam.ru.ac.za/pmwsindex.asp.

c. Hasil-hasil yang Telah Dicapai
Keberhasilan
Hasil-hasil yang telah dicapai PSAM di Eastern Cape sungguh
membesarkan hati, termasuk penurunan temporer jumlah penolakan
audit (audit disclaimers) yang dikeluarkan oleh departemen-departemen
propinsi. Penolakan seperti itu dikeluarkan jika kantor auditor publik
tidak mampu membentuk opini tentang keakuratan laporan-laporan
keuangan yang dilaporkan oleh sebuah instansi karena kelalaian atau
dokumentasi yang tidak layak.
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Antara tahun 1996 dan tahun 1999 (tahun dibentuknya PSAM),
penolakan audit dikeluarkan oleh 12 dari 13 instansi publik utama di
propinsi itu. Apalagi, tak banyak tindakan yang diambil guna meralat
masalah-masalah yang dikutipkan di dalam audit-audit tersebut.
PSAM menanggapinya dengan mulai secara aktif mengumumkan
situasi ini. Para anggota staf PSAM mengadakan wawancara dengan
radio dan surat kabar. Dengan cara itu, mereka dapat menjelaskan
arti penolakan audit tersebut dalam bahasa nonteknis. Mereka
menjelaskan bahwa keluarnya penolakan-penolakan audit tersebut
berarti bahwa tata usaha pemerintahan propinsi belum dapat
dikatakan bisa bertanggung jawab atas sebagian besar anggarannya
selama periode beberapa tahun.
Publisitas yang semakin meluas seputar dokumentasi yang dibuat
PSAM mengenai merebaknya korupsi dan salah kelola dana,
membantu meyakinkan kabinet Afrika Selatan agar menunjuk sebuah
tim manajemen sementara (IMT) pada 2003 guna memperbaiki
manajemen keuangan di dalam propinsi tersebut. Sebagai hasilnya,
pada 2005, penolakan-penolakan audit yang muncul hanya untuk
pembelanjaan 54 persen dari anggaran propinsi total—turun drastis
dari tahun 2002, ketika penolakan dikeluarkan untuk belanja lebih
dari 90 persen anggaran.

Tantangan
Sayangnya, perbaikan yang dikutip di atas terbukti tidak berumur
panjang. Dalam tahun 2006, auditor general mengeluarkan
penolakan untuk pembelanjaan atas 88 persen anggaran propinsi.
PSAM menduga, kemungkinan sebagian masalahnya berasal dari
munculnya praktik-praktik manajemen keuangan yang buruk usai
ditinggalkan personel IMT. Jelas sudah, instansi-instansi harus
menanggung tekanan yang semakin berlanjut untuk memperbaiki
pembelanjaan dan proses manajemen kinerja.
PSAM juga menghadapi sejumlah tantangan dalam memantau
pembelanjaan dan manajemen kinerja. Lembaga ini tidak setiap saat
memiliki akses untuk data anggaran, seperti laporan keuangan
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bulanan dan laporan kinerja per kuartal terinci. Ada kalanya, PSAM
terpaksa mengajukan perkara hukum untuk mendapatkan informasi
dari instansi-instansi pemerintah; kali lain, PSAM tidak bisa
mendapatkan informasi yang dibutuhkan karena instansi-instansi itu
tidak menyimpan catatan sama sekali.
Satu lagi tantangan untuk PSAM ialah mendapatkan perhatian dewan
legislatif propinsi. Mengingat fokus PSAM adalah korupsi dan
perilaku melanggar hukum, PSAM dianggap memiliki hubungan
merugikan dengan dewan legislatif (yang meradang akibat publisitas
negatif yang diterimanya gara-gara ekspos-ekspos PSAM). Kadangkadang, PSAM harus berusaha keras untuk mendapatkan akses ke
forum-forum legislatif seperti rapat standing committee, saat PSAM bisa
menyajikan temuan-temuannya.
Tantangan selanjutnya bagi PSAM ialah menjaga dan
mempertahankan kapasitas analitis yang diperlukan. Banyak peneliti
baru yang menerjuni program pemantauan masih harus
membiasakan diri dengan tumpukan gudang pengetahuan signifikan
dari pemantauan sistematis bertahun-tahun terhadap instansi-instansi
pemerintah. Selain itu, dibutuhkan waktu setahun pelatihan dan
aplikasi sebelum para peneliti baru ini memperoleh keterampilanketerampilan khusus yang diperlukan untuk bisa sepenuhnya
melaksanakan metodologi pemantauan PSAM.
Informasi tentang PSAM dapat diperoleh dari website lembaga ini dengan
alamat http://www.psam.org.za/ptlindex.asp.
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Bab ini menyajikan dua contoh keberhasilan kerja masyarakat sipil
dalam audit dan fase pengawasan legislatif pada proses anggaran.
Kedua contoh itu adalah kerja Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) di Argentina dan Masyarakat Peduli Keadilan Ekonomi
(Concerned Citizens for Economic Justice atau CCEJ) di Korea
Selatan.

1. Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia Memeriksa Rekomendasi Audit
Legislatif di Argentina
Asosiasi Sipil untuk Kesetaraan dan Keadilan (Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia atau ACIJ) didirikan pada tahun 2002 oleh
sekelompok profesional muda –pengacara, ekonom dan ahli sosialuntuk menuntut transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik dan
mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin di Argentina.
Sebagai bagian dari upayanya untuk memerangi korupsi dan
meningkatkan transparansi, ACIJ secara rutin menganalisis laporan
audit dan menelusuri tindakan yang dilakukan untuk menjalankan
rekomendasi dari lembaga audit publik. Analisis juga dilakukan pada
laporan audit yang menilai royalti yang dibayarkan oleh sektor swasta
pada pemerintah untuk ekstraksi hidrokarbon, serta pengadaan yang
dilakukan pemerintah untuk bandara nasional.
Dalam penyelidikan tersebut, ACIJ menemukan bukti penyelewengan
serius dalam instansi yang menjalankan program-program tersebut.
Namun pemerintah tidak mengambil tindakan untuk mengoreksi
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masalah tersebut atau menjalankan rekomendasi dari lembaga audit
nasional. ACIJ menuntut agar diijinkan menghadiri rapat-rapat yang
diadakan oleh komisi legislatif (Comisión Mixta Revisora de Cuentas,
or CMRC) yang bertanggungjawab melakukan tinjauan terhadap
laporan audit. (Rapat-rapat ini biasanya tertutup bagi publik.) Staff
CMRC tidak saja menyangkal permintaan ACIJ, namun bahkan
komisi sendiri tidak mau membahas hasil temuan audit. Sebaliknya,
sekretaris komisi menyetujui beberapa rekomendasi audit dan
kemudian memperolah tanda tangan persetujuan dari anggota komisi
lain. ACIJ mengajukan tuntutan hukum agar rapat-rapat CMRC
terbuka bagi publik dan berhasil mendapat dukungan. ACIJ
kemudian mengajukan tuntutan berikutnya atas akses ke notulensi
rapat-rapat CMRC berikutnya. Sekali lagi pengadilan mengabulkan
tuntutan ACIJ dan meminta informasi tersebut dibuka untuk publik.
Laporan-laporan rapat ternyata mengungkap banyak ketidakwajaran.
Tujuh belas dari 65 laporan mengandung informasi palsu, termasuk
daftar hadir rapat yang dipalsukan. ACIJ menyimpulkan bahwa para
anggota CMRC tidak sungguh-sungguh berniat menganalisis laporan
audit atau menuntut tindakan korektif. ACIJ mempublikasikan
temuan ini di koran nasional. Publikasi negatif ini mendorong CMRC
untuk memulai rapat rutin (dan benar) untuk mebahas laporan audit.
ACIJ juga mengeluarkan laporan publik yang merinci kekurangan
CMRC.
Misalnya:
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Anggota-anggota CMRC berasal dari partai politik berdasarkan
komposisi Konggres. Ini artinya bahwa ketika partai-partai
tersebut mengendalikan eksekutif dan Konggres, anggota CMRC
hampir tidak mungkin melakukan tindakan yang melemahkan
kebijakan eksekutif.



Laporan dan resolusi CMRC untuk seluruh legislatif tidak
mengandung banyak informasi, sehingga legislatif tidak tertarik
menguji kebenaran suatu masalah.



CMRC tidak menetapkan tenggat waktu bagi eksekutif dalam
menanggapi temuan auditnya.
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CMRC tidak memiliki sistem yang secara efektif menindaklanjuti
rekomendasi auditnya dan memastikan bahwa instansi-instansi
eksekutif mengambil tindakan korektif.

Untuk meningkatkan kerjasama antara ACIJ dan badan general
auditor Argentina, ACIJ membuat database wartawan dan organisasi
nonpemerintah yang bersedia menerima buletin bulanan badan
general auditor yang berisi penyelidikan utama yang mereka lakukan.
ACIJ dan general auditor juga sepakat membuat sistem yang
memungkinkan organisasi masyarakat sipil mengajukan topik agar
suatu audit dilakukan.
Informasi mengenai ACIJ dapat dilihat pada situs webnya, http://
www.acij.org.ar/.

2. Koalisi Warga untuk Keadilan Ekonomi
Menyelidiki Korupsi di Korea Selatan20
Koalisi Warga untuk Keadilan Ekonomi (CCEJ) Republik Korea telah
dapat menggunakan sistem audit publik Korea Selatan yang diawasi
oleh lembaga audit tertinggi di negara tersebut, yaitu Dewan Audit
dan Inspeksi (BAI), untuk meningkatkann akuntabilitas pemerintah
dalam penggunaan sumberdaya publik, terutama terkait hal
pengadaan.
CCEJ dibentuk pada tahun 1989 oleh 500 warga yang peduli. Jumlah
itu telah berkembang menjadi 35.000 dan organisasi ini telah
memiliki 35 cabang. Staff yang bekerja di tingkat nasional ada 50
orang dan masih didukung 150 relawan spesialis. Sasaran utama
CCEJ adalah keadilan ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan,
pembangunan sosial dan pengembangan demokrasi, serta penyatuan
kepulauan Korea.
SAI Korea telah melembagakan beberapa proses untuk memfasilitasi
partisipasi publik, termasuk membuat sistem yang memfasilitasi
20

Studi kasus ini diperoleh dari Lee, 2006.
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warga meminta SAI terhadap badan-badan audit atau programprogram yang menjadi keprihatinan mereka. CCEJ menggunakan
sistem permintaan audit ini untuk melancarkan upayanya mencapai
tujuan. Setelah menyadari masalah dalam urusan administratif
pemerintah, CCEJ mengumpulkan dan menganalisis informasi
terkait; jika ada bukti atas masalah serius, CCEJ meminta audit
lembaga tersebut.
Salah satu kasus yang berhasil digunakan CCEJ melalui sistem
permintaan audit ini adalah yang terkait dengan keputusan
pemerintah membangun Pusat Kanker Nasional (NCC). Pada tahun
1991, ketika diambil keputusan membangun NCC, Departemen
Kesehatan dan Kesejahteraan memperkirakan biaya pembangunan
akan mencapai 41,9 milyar Won Korea (waktu itu mendekati US$58
juta) dan akan mampu menyediakan lebih dari 500 tempat tidur.
Seiring waktu berjalan anggaran pun membengkak hingga 200
milyar Wom pada tahun 1999. NCC selesai dibangun pada tahun
1999, mundur lebih dari tiga setengah tahun dari yang dijadwalkan.
NCC baru beroperasi penuh pada akhir tahun 2000.
Sejak proposalnya diajukan, relawan ahli dan para staff CCEJ telah
meragukan kebutuhan negara tersebut untuk pembangunan NCC.
Ketika anggaran membengkak dan pembangunannya semakin molor,
CCEJ mulai menyelidiki sebabnya. CCEJ membandingkan anggaran
untuk bangsal kanker di rumah-rumah sakit universitas dengan
rencana anggaran pemerintah untuk NCC. Mereka menemukan
kelebihan jumlah di anggaran untuk NCC. CCEJ juga berkonsultasi
dengan para profesor dan pejabat pemerintah dan menemukan
bahwa ada dua departemen pemerintah bersaing untuk
mengendalikan NCC. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan NCC
membengkak. CCEJ mengajukan temuan ini ke BAI dan memintanya
melakukan audit.
BAI memutuskan bahwa perencanaan yang buruk, pembangunan
yang tidak sistematis serta sumberdaya manusia yang kurang telah
menyebabkan pemborosan anggaran. BAI juga melihat bahwa
investasi yang tumpang tindih dan tidak jelas antara NCC dan rumah
sakit universitas menyebabkan inefisiensi. BAI memberitahu
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Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menyelaraskan
fungsi kedua rumah sakit dan membuat rencana perekrutan
sumberdaya manusia dan materi agar NCC dapat beroperasi
secepatnya.
Pada kasus kedua, pejabat audit sebelumnya mengatakan pada CCEJ
bahwa Layanan Pajak Nasional (NTS) telah memberi potongan pajak
pada tiga perusahaan yang tergolong tidak adil dan dia dipecat
karena menentang kebijakan tersebut.
Pada tahun 2003, CCEJ memulai penyelidikan dan mengeluarkan
penyelidikan terbuka pada NTS atas praktik audit yang tidak wajar,
pajak yang pilih kasih, penghilangan pajak hingga 6 milyar Won
Korea, dan tindakan merugikan terhadap pengungkap kasus
penyelewengan. NTS menjawab bahwa pemecatan pejabat dan
pemotongan pajak ketiga perusahan tersebut adalah tindakan yang
sah. CCEJ tidak puas dengan jawaban tersebut dan mengajukan
permohonan resmi pada BAI untuk audit.
BAI melihat bahwa pengumpulan pajak oleh NTS telah mengikuti
praktik yang seharusnya. Mantan pejabat audit kemudian
mengangkat kasus ini ke komisi yang bertanggungjawab
mengkoordinasi kebijakan anti-korupsi pemerintah Korea. Komisi
menerima argumen dari pejabat audit dan CCEJ karena melihat ada
“alasan yang layak” untuk mencurigai NTS, dan melimpahkan kasus
itu ke jaksa penuntut lokal. Jaksa kemudian memutuskan bahwa
pemecatan tersebut tidak adil dan pemotongan pajak itu menyalahi
hukum. Jaksa memerintahkan jumlah potongan pajak tersebut
dibayarkan.
Keberhasilan CCEJ pada kasus-kasus tersebut mencerminkan empat
faktor penting. Pertama, Korea Selatan memiliki mekanisme yang
mewadahi hak masyarakat sipil meminta tindakan resmi atas kasus
dugaan korupsi; CCEJ mampu menggunakan sistem ini untuk
memfokuskan perhatian BAI ke dugaan pemborosan anggaran dan
korupsi. Kedua, dari kasus NTS terlihat bahwa jika salah satu sistem
perbaikan yang dimiliki pemerintah tidak memberi hasil
memuaskan, CCEJ berusaha mencari yang lain. Ketiga, CCEJ
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memiliki jaringan luas terdiri dari ahli dan relawan yang dapat
dimintai bantuannya untuk melakukan penyelidikan, dan para
relawan ini membanti mengidentifikasi sekaligus melakukan assessment pada kasus yang diselidiki. Yang terakhit, CCEJ menggunakan
media secara strategis sebagai alat untuk menekan pemerintah agar
memperhatikan keprihatinan warga.
Informasi mengenai CCEJ dapat diperoleh di situs web organisasi ini, di http://
www.ccej.or.kr/English/.
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Panduan ini menyajikan studi kasus dari kerja yang dilakukan oleh 17
organisasi di 12 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Jenis dan
tingkat organisasi tersebut beragam, dari lembaga riset hingga
gerakan masyarakat basis. Ada yang berfokus pada anggaran
nasional, ada yang memilih kerja anggaran provinsi dan negara
bagian, dan ada pula yang bergulat di anggaran daerah. Ada yang
berfokus pada advokasi anggaran, ada yang mengggunakan adnokasi
anggaran untuk memperkuat inisiatif advokasinya pada isu-isu lain.
Ada yang bekerja erat dengan pemerintah dalam memantau
anggaran, ada pula yang memutuskan bekerja independen.
Dalam menyajikan beragam kerja tersebut, Panduan ini
menggarisbawahi ketiga poin sbb:


Berbagai jenis organisasi di seluruh dunia melakukan kerja
anggaran secara efektif.



Organisasi masyarakat sipil memiliki peluang cukup banyak
untuk memantau implementasi anggaran –dari membuat
metodologi pemantauan hingga berkolaborasi dengan legislatif
dan pihak lain dalam pengawasan anggaran.



Hasil kerja dari semua kelompok dikutip di sini memiliki dampak
pada eksekusi anggaran di negaranya, dan keberhasilan mereka
dapat memberi inspirasi bagi kelompok lain untuk
mereplikasinya.

Potensi untuk memantau implemantasi anggaran pemerintah sangat
besar. Lagipula, masih banyak metode lain selain yang disajikan di
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sini. Organisasi dapat menggunakan berbagai metode yang ada,
tentunya disesuaikan dengan konteks politik tempatnya bekerja.
Kuncinya adalah organisasi mengembangkan pendekatan sendiri
berdasarkan peluang yang ada. Jika ada cara baru untuk meminta
pertanggung-jawaban pemerintah atas eksekusi anggaran, maka cara
tersebut akan dibahas pada edisi berikutnya dari Panduan ini.

Beberapa Ide untuk Memulai Kerja
Seperti kerja advokasi pada umumnya, kadang langkah yang tersulit
adalah langkah pertama, yaitu memulai. Ada pepatah, jika kamu
memiliki satu jam untuk memotong kayu, langkah yang terbaik
adalah menghabiskan setengah jam untuk mengasah kampak.
Demikian juga dengan pemantauan pembelanjaan anggaran.
Terkadang perlu waktu khusus untuk memikirkan pendekatan dan
proyek apa yang dapat ditarik pelajarannya, terutama dalam
menggunakan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin.
Berikut adalah beberapa gagasan bagi kelompok untuk mengawali
kerja anggaran:
1. Membuat Tujuan Strategis
Sebagai langkah pertama, definisikan tujuan strategis untuk kerja
advokasi anggaran. Tujuan tersebut harus memiliki nilai (untuk
masyarakat dan untuk kelompok), harus meningkatkan pengetahuan
dan pengalaman kelompok, dan harus memajukan upaya advokasi
kelompok. Kerangka yang dapat membantu kelompok melalui
perencanaan ini adalah kerangka SMART (Spesifik, Measurable/
terukur, Achievable/dapat dicapai, Realistis, dan Time-bound/tepat
waktu) yang telah dibahas pada Bab 9.
2. Membuat Pemahaman Solid atas Proses Anggaran
Sebelum memulai kerja anggaran jenis apapun, organisasi harus
menyediakan waktu untuk membangun pemahaman kuat mengenai
proses anggaran pemerintah, termasuk proses eksekusinya. Salah satu
cara untuk melakukannya adalah dengan mewawancarai para pelaku
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utama, misalnya: pejabat anggaran, anggota legislatif, wartawan ygn
meliput isu anggaran pemerintah, wakil organisasi donor (jika donor
berperan penting dalam proses anggaran negara), dan organisasi
masyarakat sipil yang akrab dengan rincian anggaran negara.
Kelompok juga dapat mempelajari literatur mengenai proses
anggaran pemerintah yang dipublikasikan oleh pemerintah sendiri
dan/atau organisasi multilateral seperti Bank Dunia dan IMF (yang
sering melakukan dan mempublikasikan assessment terhadap proses
anggaran negara). Yang terakhir adalah kelompok dapat
mempelajari hukum yang mengatur proses anggaran.
3. Membuat Panduan atas Proses Anggaran
Sebagai suatu langkah menuju pendidikan warga mengenai proses
anggaran adalah membuat panduan mengenai proses anggaran.
Pembuatan panduan tersebut juga dapat memperdalam pemahaman
dan keahlian organisasi itu sendiri mengenai proses anggaran.
Pembuatan panduan tersebut jelas merupakan pelengkap atas
langkah-langkah yang diuraikan di atas yang bertujuan
mengembangkan keahlian organisasi pada topik ini.
Meskipun panduan tersebut berfokus pada proses eksekusi anggaran
pemerintah dan proses selanjutnya, yaitu audit serta pengawasan,
bukan berarti isi panduan terbatas pada tahap-tahap siklus anggaran.
Agar lengkap, panduan juga harus menyertakan penjelasan mengenai
tahap penyusunan dan penetapan anggaran.
4. Mengembangkan Skill Pemantauan Anggaran
Organisasi-organisasi seperti International Budget Project
menyediakan pelatihan anggaran dan pendampingan teknis pada
kelompok-kelompok yang ingin berpartisipasi dalam isu anggaran
secara efektif. Pelatihan semacam itu adalah bantuan besar bagi
kelompok yang ingin meningkatkan keahlian teknis dan strategisnya.
Kelompok-kelompok yang tertarik pada isu anggaran juga dapat
belajar dengan cara saling mengunjungi kelompok lain yang telah
melakukan jenis kegiatan pemantauan anggaran yang diminati.
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Organisasi yang masih baru dalam proyek advokasi anggaran dapat
mencari mentor, misalnya mantan pejabat pemerintah atau spesialis
keuangan publik, untuk memperoleh pendampingan teknis pada
masa-masa awal kerjanya.
5. Buka akses ke informasi anggaran
Banyak pejabat di negara-negara berkembang yang menjaga
kerahasiaan terkait fungsi instansi. Tuntutan masyarakat sipil untuk
mengetahui informasi anggaran menohok jantung sistem ini, yang
selama bertahun-tahun telah melindungi hubungan nyaman antar
pejabat yang korup.
Indeks Anggaran Terbuka IBP –sebuah survey yang dilakukan pada
tahun 2006 untuk mengukur transparansi anggaran di 59 negaramelaporkan bahwa di banyak negara, akses publik ke informasi
anggaran bahkan lebih terbatas pada tahap eksekusi proses anggaran
daripada tahap penyusunan dan pengesahan anggaran (Gomez
2006). Hal ini tidak mengejutkan, banyak kelompok masyarakat sipil
yang melakukan kerja anggaran memulai proyeknya dengan
kampanye penigkatan tranparansi pada proses anggaran di tingkat
daerah, regional, dan/atau nasional (tergantung pada fokus strategis
kelompok).
Selain advokasi untuk transparansi anggaran, organisasi juga dapat
menggunakan berbagai strategi yang digunakan organisasi lain untuk
memperoleh informasi anggaran. Berbagai strategi tersebut adalah
abb:
a. Kenali pejabat yang simpati pada upaya Anda: Tidak ada
pemerintahan yang homogen: meskipun beberapa pejabat publik
cenderung menolak permintaan publik untuk informasi dan bantuan
pendampingan, namun ada juga yang sangat informatif. Yang kedua
ini dapat menjadi sekutu penting bagi upaya memperoleh informasi
program-program publik.
Untuk mendapatkan simpati pejabat yang kurang informatif namun
tidak sepenuhnya menolak, sebaiknya perlu upaya membujuk.
Jelaskan mengenai perlunya transparansi atau manjakan egonya
dengan menawarkan kesempatan untuk mempublikasikan hasil kerja
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mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi dari pejabat
yang tegas-tegas menolak akses ke informasi anggaran adalah dengan
menekan mereka, misalnya dengan mendekati bos mereka.
b. Gunakan undang-undang kebebasan informasi: Sekitar 70 negara di
seluruh dunia telah memiliki hukum yang menjamin warganya hak
atas informasi (Banisar, 2006). Hukum tersebut dapat menjadi
strategi sentral bagi organisasi yang melakukan audit sosial. Namun
meskipun hukum tersebut ada, organisasi tidak selalu dapat
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Permintaan informasi dapat
saja terganjal banyak halangan, misalnya alasan bahwa dokumen
hilang atau bahwa pemberian akses ke informasi dapat
membahayakan keamanan nasional. Koleksi studi yang bagus
mengenai akses ke hukum kebebasan informasi, termasuk masalah
implementasinya, dapat dilihat di www.freedominfo.org.
c. Gunakan kebijakan dan petisi sipil instansi yang bersangkutan: Di negaranegara yang belum memiliki hukum kebebasan informasi, ada
instansi-instansi yang memiliki kebijakan akses ke informasi publik,
atau piagam mengenai hak-hak warga yang dapat memberi akses
tersebut. Ada pula negara yang memiliki konstitusi yang menjamin
kebebasan individu, termasuk hak untuk mendapatkan informasi
publik. Warga telah berhasil menggunakan ketentuan konstitusional
untuk mengajukan petisi ke pengadilan nasional, meskipun itu
membutuhkan proses yang panjang dan rumit.
d. Kolaborasi dengan auditor, anggota legislatif dan donor: Lembaga audit
publik dapat menjadi sumber informasi yang bagus. Anggota
legislatif memiliki informasi lebih banyak mengenai proyek-proyek
publik dibandingkan warga biasa, dan kelompok masyarakat sipil
dapat memperoleh banyak informasi dari anggota legislatif yang
bersikap simpatik. Hal serupa juga berlaku pada negara yang sangat
tergantung donor. Organisasi donor memiliki akses ke informasi
tentang proyek publik, terutama proyek-proyek yang mereka danai.
Organisasi donor mungkin sangat informatif terhadap proses audit
sosial karena mereka berkepentingan mengetahui apakah dana yang
mereka kucurkan telah digunakan sebagaimana mestinya.
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e. Tindakan langsung dan kampanye: Pelopor tindakan langsung tanpa
kekerasan, Mahatma Gandhi, mendorong penggunaan kampanye
tindakan langsung untuk menuntut perubahan dari pemerintah.
Beliau menggambarkan tanggapan pemerintah terhadap
kampanyenya sbb: “Awalnya mereka mengabaikanmu, lalu
menertawakanmu, lalu mereka melawanmu, lalu kamu menang.”
Organisasi yang terus-menerus ditolak dapat memilih strategi yang
mengandalkan konfrontasi langsung tanpa-kekerasan dengan instansi
pemerintah yang menolak memberi informasi. Strategi tersebut baru
dapat dilakukan setelah pertimbangan masak atas akibat yang
mungkin timbul, seperti balasan yang keras dari pemerintah.
6. Ambil keputusan segera
Meskipun perlu waktu untuk berpikir dan menyusun rencana
strategis, pada akhirnya kelompok pejuang anggaran perlu
mengambil tindakan. Beberapa kelompok memulai kerja anggaran
hanya berdasarkan strategi dan informasi awal, kemudian
mengembangkan kedua elemen tersebut lebih mendalam ketika
terjun ke kerja pemantauan anggaran. Setiap langkah baru
memberikan pengalaman, keyakinan dan kekuatan baru dalam
menjadikan anggaran publik lebih akuntabel.
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A. Glosarium
Terminologi anggaran berbeda-beda di tiap negara, sehingga sulit
menyusun glosari umum bagi semua sistem. Oleh karena iitu,
pengguna Panduan ini diminta untuk mengakses glosari
terminologi anggaran yang disusun oleh pemerintahnya. Biasanya
glosari dilampirkan pada anggaran nasional. Berikut ini adalah
sekumpulan kecil istilah anggaran yang digunakan pada Panduan
ini. Kebanyakan definisi yang tertulis di sini diambil dari berbagai
glosari lain, yaitu:
1. Managing Public Expenditure – A Reference Book for Transition Countries, dibuat oleh Bank Dunia, terdapat di http://www1.worldbank.org/
publicsector/pe/befa05/OECDGlossaryBiblio.pdf
2. Manual on Fiscal Transparency, dibuat oleh IMF, terdapat di http://
www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/gloss.htm
3. Glossary of Economic Terms, disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), terdapat di http://
stats.oecd.org/glossary/index.htm
4. Code of Ethics and Auditing Standards, disusun oleh International
Organization of Supreme Audit Institutions, terdapat di: http://
intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1codethaudstande.pdf

Glosarium
Sistem pembukuan (accounting system)
Serangkaian prosedur pembukuan, mekanisme kendali internal,
pencatatan keuangan, dan rencana serta bagan akun (accounts) yang
digunakan untuk mengelola, mencatat dan melaporkan transaksitransaksi keuangan.
Sistem ini menggunakan tata-buku entri ganda, mencatat semua
tahap pembayaran dan proses penerimaan pembayaran yang
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diperlukan untuk mengenali transaksi pembukuan, memadukan
neraca aktiva dan pasiva dengan akuntansi operasional dan membuat
laporan dalam bentuk yang dapat diaudit.

Hutang dagang (Account payable)
Uang yang dipinjam ke/oleh pemasok/nasabah.

Accrual Accounting
Bentuk pembukuan yang mencatat aliran dana pada saat nilai
ekonomi dibuat, diubah, ditukar, ditransfer, atau ditiadakan. Jadi,
aliran yang menyiratkan perubahan kepemilikan dimasukkan ketika
kepemilikan berpindah, jasa dicatat ketika disediakan, output
dimasukkan ketika produk dibuat, dan konsumsi langsung dicatat
ketika bahan dan pasokan digunakan.

Alokasi (apportionment)
Otorisasi atau distribusi dana yang umumnya dilakukan departemen
keuangan ke departemen-departemen lini dan unit-unit
pembelanjaan lain, sehingga mereka dapat melakukan dan/atau
membayar pendanaan dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah
yang layak dan sah. Lihat juga Surat perintah (Warrant).

Apropriasi (Appropriation)
Wewenang –yang menurut disahkan hukum dan legislatif- bagi
eksekutif untuk membelanjakan uang negara, hingga batas jumlah
yang ditetapkan, untuk suatu tujuan tertentu. Pemberian dilakukan
setiap tahun melalui undang-undang anggaran, di beberapa negara,
undang-undang anggaran sesuai dengan anggaran yang dibuat.
Pemberian/anggaran tambahan kadang dihibahkan menurut undangundang tahunan jika pemberian tahunan tidak cukup untuk
memenuhi tujuan tertentu. Istilah “standing appropriation” kadang
digunakan untuk mendefinisikan suatu wewenang yang melampaui
tahun anggaran menurut menurut legislasi lain (misalnya legislasi
jaminan keamanan sosial). Di kebanyakan negara, lembaga dan
departemen pemerintah meminta wewenang eksekutif khusus
(“alokasi, jatah, atau surat perintah”) untuk dibebani kewajiban
melakukan apropriasi.
173

Uang Kami,Tanggung jawab Kami

Penunggakan (arrears)
Jumlah yang belum dibayarkan atau diterima pada tanggal yang telah
ditetapkan pada kontrak atau dalam jangka waktu perdagangan normal. Penunggakan pembayaran dapat timbul karena ketiadaan
pembayaran oleh departemen/instansi pemerintah pada tempo
tagihan dari pemasok, tempo pembayaran gaji, transfer, atau biaya
pembayaran kembali hutang. Penunggakan pajak adalah pajak yang
berkaitan dengan pemerintah namun tidak dibayarkan.

Opini audit (audit opinion)
Opini audit diberikan oleh auditor pada akhir penyelidikan audit.
Auditor melaporkan berdasarkan sifat pekerjaan dan tanggung jawab
yang diembannya. Pada opini audit, auditor menunjukkan
pendapatnya mengenai laporan keuangan, hasil operasi dan
perubahan keadaan keuangan kliennya hingga tahun pembukuan
berakhir. Umumnya opini audit tergolong menjadi empat jenis, yaitu
tak bersyarat, bersyarat, tidak setuju, dan menolak.

Penetapan tolok ukur (benchmarking)
Metode dan prosedur untuk membandingkan satu organisasi dengan
organisasi lain sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja. Proses
benchmarking adalah studi dan perbandingan proses dan kegiatan yang
mengubah input menjadi output. Tolok ukur hasil membandingkan
kinerja sebenarnya beberapa organisasi menggunakan indicator atau
ukuran kinerja.

Pembukuan tunai (cash accounting)
Bentuk pembukuan yang mencatat pembayaran/penerimaan tunai
dan mencatatnya ketika hal itu terjadi.

Manajemen tunai (cash management)
Pembuatan perkiraan instansi dan aliran tunai sentral, pengucuran
dana ke instansi yang melakukan pembelanjaan, pemantauan aliran
tunai dan persyaratan tunai yang diharapkan, dan pengeluaran
sekuritas dan tebusan pemerintah yang digunakan untuk mendanai
program-program pemerintah.
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Dana cadangan (contingency fund/reserve)
Suatu dana atau bagian anggaran dari total anggaran tahunan yang
disisihkan untuk dialokasikan nanti, dan dirancang untuk memenuhi
perubahan tak terduga yang terjadi pada keadaan eksternal. Pada
penganggaran jangka menengah, kebijakan dan dana cadangan
digunakan untuk memberi keluwesan dan menghindari komitmen
pembelanjaan yang premature, dan jumlah cadangan disisihkan yang
semakin meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

Pasiva cadangan (contingent liability)
Kewajiban yang telah masuk namun waktu dan jumlahnya
dicadangkan untuk mengantisipasi kejadian tertentu di masa
mendatang. Dengan demikian, pasiva cadangan belum merupakan
pasiva sebenarnya (dan mungkin tidak akan menjadi pasiva
sebenarnya jika kondisi yang diantisipasi tidak terwujud).

Opini audit menolak (disclaimer of audit opinion)
Auditor mengeluarkan opini ini jika tidak mampu mencapai opini
terhadap laporan keuangan secara keseluruhan disebabkan oleh
ketidakpastian yang mendasar. Penolakan memperjelas suatu opini
tidak dapat diberikan dan merinci semua hal ketidakpastian.

Pembukuan entri ganda (double-entry accounting/bookkeeping)
Sistem di mana setiap aliran membutuhkan dua entri yang bernilai
sejajar: satu kredit dan satu debet. Menurut konvensi, kenaikan pada
aktiva dan penurunan pada pasiva dan nilai bersih adalah debet.
Sebaliknya, penurunan aktiva dan kenaikan pasiva dan nilai bersih
adalah kredit. Penggunaan system entri ganda ini memudahkan
pemeriksaan kekonsistenan pencatatan aliran dan stok.

Klasifikasi ekonomi (economic classification)
Klasifikasi pembelanjaan (atau pengeluaran) dan akuisisi/pelepasan
asset ke dalam kategori ekonomi yang menekankan sifat ekonomi
suatu transaksi (gaji, bunga, transfer, dsb.)
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Opini audit “penekanan masalah” (“emphasis of matter”)
Paragraph terpisah suatu opini audit tempat auditor menunjuk suatu
masalah yang penting atau tidak lazim yang diperlukan untuk
pemahaman utuh suatu laporan keuangan. Paragraph ini tidak dapat
dijadikan ralat atas kurangnya informasi pada laporan keuangan atau
sebagai pengganti untuk opini bersyarat. Lihat juga Opini Audit
Bersyarat.

Ex ante control (a priori audit)
Otorisasi awal suatu pembelanjaan tertentu. Order pembayaran dan
dokumentasi pendukung yang diterima diperiksa untuk
memverifikasi bahwa transaksi telah diotorisasi dengan benar, sah dan
teratur (reguler), dan ada sumberdaya cukup dalam anggaran.
Inspeksi tersebut dapat dilakukan oleh otoritas sentral departemen
keuangan atau oleh departemen-departemen/instansi-instansi lini.

Manajemen keuangan (Financial management)
Sistem dan prosedur hukum dan administratif yang dijalankan yang
mengijinkan departemen dan instansi pemerintah melakukan
kegiatan-kegiatan mereka sehingga penggunaan dana publik
memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu standar kejujuran,
keteraturan, efisiensi dan efektivitas.
Manajemen keuangan mencakup pencarian pendapatan, manajemen
dan pengendalian belanja publik, pembukuan dan pelaporan
keuangan, manajemen tunai, dan dalam beberapa kasus, manajemen
aset.

Laporan keuangan (Financial statements)
Laporan pembukuan disusun oleh entitas pelaporan untuk
mengkomunikasikan informasi mengenai posisi dan kinerja
keuangannnya. Sistem accrual accounting umumnya mencakup
penyusunan laporan posisi keuangan (atau neraca), yang memuat
daftar total aktiva, pasiva dan nilai bersih; laporan kinerja keuangan
(atau kinerja operasi), yang memuat daftar pendapatan dan
pengeluaran selama periode tersebut; dan laporan perubahan nilai
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bersih, yang menjelaskan pergerakan pada neraca saldo setelah
dibuka dan seteleh penutupan. Laporan yang berdasarkan
peningkatan (accrual) ini dilengkapi dengan laporan aliran tunai.

Klasifikasi fungsional (Functional classification)
Klasifikasi transaksi pembelanjaan (serta pengeluaran) dan akuisisi/
pelepasan aset keuangan menurut tujuan penyelenggaraan transaksi
tersebut. Transaksi fungsional tidak tergantung pada organisasi atau
unit-unit administratif yang melakukan kegiatan atau transaksi yang
dimaksud.

Produk Domestik Bruto (Gross domestic product)
Suatu ukuran jumlah produksi yang sama dengan penambahan nilai
kotor dari semua satuan institusional yang residen dalam produksi
(ditambah pajak, dikurangi subsidi pada produk-produk yang tidak
termasuk dalam outputnya).

Audit intern (Internal audit)
Audit yang dilakukan oleh suatu departemen atau unit dalam
departemen atau instansi pemerintah, yang dipercayakan oleh
manajemennya untuk melakukan assessment terhadap system dan
prosedur organisasi bertujuan untuk meminimalkan kesalahan,
kecurangan dan ketidakefisienan. Unit audit intern harus berfungsi
mandiri dalam organisasi yang diaudit dan melapor langsung ke
manajemen organisasi.

Pengukuran kinerja (Performance measurement)
Assessment terhadap efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan
melalui pemeriksaan terhadap input, proses, output dan hasilhasilnya.

Opini audit bersyarat (Qualified audit opinion)
Suatu opini audit yang menyatakan bahwa auditor tidak setuju atau
tidak yakin dengan salah satu item atau lebih dalam laporan
keuangan yang termasuk penting namun tidak bersifat mendasar.
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Opini ini biasanya diawali dengan pernyataan bahwa hasil audit
memuaskan, kemudian disusul pernyataan jelas dan padat mengenai
masalah yang menunjukkan ketidakjelasan atau menimbulkan
keberatan sehingga opini audit tergolong bersyarat.

Opini audit tidak bersyarat (Unqualified audit opinion)
Opini yang menunjukkan bahwa auditor puas dengan laporan
keuangan karena:
(a) laporan keuangan telah disusun menurut dasar dan kebijakan
pembukuan yang dapat diterima dan telah diterapkan secara
konsisten;
(b) laporan memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dan
berlaku ;
(c) pandangan yang disajikan oleh laporan keuangan sesuai dengan
pengetahuan auditor dan entitas yang diaudit; dan
(d) semua bahan pendukung laporan keuangan tersedia dan layak.
Auditor tidak dapat membuat opini audit tidak bersyarat jika ada
pembatasan lingkup audit, atau auditor menganggap laporan
keuangan tidak lengkap, menyesatkan, atau melanggar standarstandar pembukuan yang diterima, atau ada ketidakpastian yang
mempengaruhi laporan.

Transfer dana (Virement)
Proses transfer suatu perlengkapan pembelanjaan dari satu lini item
ke lini item yang lain dalam suatu tahun anggaran. Untuk mencegah
penyalahgunaan dana, instansi yang membelanjakan harus melalui
prosedur administrasi yang disetujui untuk mendapatkan ijin
melakukan transfer tersebut.

Surat perintah (Warrant)
Pengeluaran semua atau (umumnya) sebagian dari alokasi tahunan
total per tiga bulan atau per bulan yang memungkinkan suatu
departemen atau instansi melakukan komitmen pembelanjaan.
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