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Abstract 

 

Performance financial management has central role in capacity development efforts, 

efficiency and effectiveness of government. The Trenggalek District is one the regions 

has been assessed by the WDP opinion on regional government financial reports in 

continued, since from 2009 until 2015. Others, to performance achievement that is not 

achieved sequentially from 2014 until 2015 is early prevention programs and disaster 

relief. The program performance not achieved is one of them due has not absorbed 

budget optimally. Therefore, to see the performance financial management in early 

prevention programs and disaster relief need to apply the financial principles, that is 

transparency, accountability and value for money. This study uses qualitative 

descriptive methods that aims to describe the performance financial management in 

early prevention programs and disaster relief. Informants were determined by using 

purposive sampling technique, where it consists of 13 informants from BPBD 

Trenggalek District. The data were collected by observation, interview, and 

documentation. The data analysis process uses reducing data, presenting data and 

drawing conclusions. Furthermore, the validity of data is tested by using the 

triangulation so that obtained valid data.  

 

Keywords: performance financial management, transparency, accountability, value for 

money. 

 

 

Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan dalam suatu 

penyelenggaraan pemerintahan memiliki 

peran sentral, sebab merupakan urat nadi 

dalam pembangunan serta menentukan 

keberlangsungan perekonomian suatu 

daerah baik sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Menurut Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, adapun tujuan dari 

keuangan daerah adalah menjamin 

tersedianya keuangan daerah guna 

pembiayaan pembangunan daerah; 

meningkatkan pengelolaan keuangan 

daerah yang memenuhi prinsip, norma, 

azas dan standar akutansi; dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

secara kreatif melalui penggalian potensi, 

intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Dengan disahkannya paket Undang – 

Undang pengelolaan keuangan, maka 

diterapkannya anggaran berbasis kinerja. 

Menurut John Mercer seorang konsultan 

penganggaran dalam , anggaran berbasis 

kinerja adalah proses penganggaran yang 

dapat menjelaskan hubungan antara 

proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan 

ekspektasi hasil yang akan dicapai oleh 

pengeluaran pemerintah (Zunaidi, Warta 

anggaran 30, 2016:13). Secara sederhana 

anggaran berbasis kinerja merupakan alat 

untuk mencapai kinerja tertentu yang 
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diharapkan dari suatu perencanaan 

anggaran. 

Salah satu konsep penganggaran 

berbasis kinerja adalah Money Follow 

Function. pada prinsipnya konsep Money 

Follow Function memiliki prinsip yang 

sama dengan Money Follow Program, 

yakni prinsip transparansi, prinsip 

akuntabilitas, dan prinsip value for money. 

Hal tersebut disampaikan oleh Hendra 

Kurniawan (2016:10) bahwa “money 

follow function maupun money follow 

program sebenarnya tidak memiliki 

perbedaan. Keduanya mengedepankan 

proses penilaian atas program/kegiatan, 

menekankan pada upaya pencapaian 

efisiensi, dan menekankan akuntabilitas, 

transparansi dan kejelasan sasaran 

kinerja”. 

Dalam mendukung prinsip – prinsip 

penganggaran maka perlu diatur 

perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah. Dana 

Perimbangan adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. Tujuan utama pemberian 

dana perimbangan adalah untuk 

pemerataan fiskal pada tiap daerah 

(equalizing transfer). Dengan adanya 

bantuan dana perimbangan dari 

pemerintah pusat seharusnya pemerintah 

daerah mampu meningkatkan kemampuan 

keuangan dan pembangunan daerahnya. 

Namun pada kenyataannya pembiayaan 

pembangunan daerah masih dirasakan 

kurang oleh masyarakat. 

Hasil riset Fitra menemukan: 

“Skema dana perimbangan justru 

memberikan insentif terhadap inefisiensi 

belanja pegawai dan terjadinya pemekaran 

daerah. Pada APBD 2011 misalnya, 

terdapat separuh lebih daerah (297 

Kab/Kota) yang memiliki belanja pegawai 

di atas 50%” (http://seknasfitra.org/, 

diakses pada 1 Januari 2017). Hal itu juga 

didukung dengan hasil survei Tata Kelola 

Ekonomi Daerah (TKED), yang 

dilaksanakan oleh Komite Pemantauan 

Pelaksanaan Ekonomi Daerah (KPPED) 

bersama dengan The Asia Foundation 

(TAF) yang menemukan: “rata – rata 65% 

dana APBD diseluruh daerah dibelanjakan 

untuk gaji pegawai. Akibatnya, porsi 

belanja modal, termasuk pembangunan 

infrastruktur di daerah cukup rendah yang 

pada akhirnya, mempengaruhi kinerja 

ekonomi daerah tersebut” 

(http://keuda.kemendagri.go.id/, diakses 

pada 2 Januari 2017). 

Hal itu menunjukkan bahwa Dana 

Perimbangan yang seharusnya diberikan 

kepada daerah untuk dialokasikan sesuai 

kebutuhan daerahnya, akan tetapi habis 

terserap untuk belanja pegawai/aparatur. 

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla 

permasalahan mendasar serapan anggaran 

pembangunan yang masih sangat rendah, 

yaitu: birokrasi yang telat dan masih 

banyak pimpinan provinsi maupun pejabat 

yang khawatir menggunakan anggaran 

tersebut (http://m.republika.co.id/, diakses 

pada 13 Desember 2016). 

Salah satu penyebab timbulnya tiga 

masalah penyerapan anggaran adalah 

meningkatnya peran audit laporan 

keuangan. Peran audit laporan keuangan 

ditandai dengan pemberian opini oleh 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas 

Laporan Keuangan. Dari hasil Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah menurut 

BPK RI terhadap LKPD diperoleh opini 

sebagai berikut: pada tahun 2014 dari 539 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) yang diperiksa, ada 252 (47%) 

LKPD mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), 246 (46%) LKPD 

mendapatkan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), 35 (6%) LKPD 

mendapatkan opini Tidak Menyatakan 

Pendapat (TMP), dan 5 (1%) LKPD 

mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) 

(IHPS II BPK RI, 2015:30). 

Salah satu kabupaten/kota  yang 

selalu mendapatkan opini WDP berturut – 

turut selama 7 tahun dari tahun 2009 – 

2015 atas LKPDnya adalah Kabupaten 

Trenggalek. Selain itu, untuk masalah 

penyerapan anggaran juga terjadi di 

http://seknasfitra.org/
http://keuda.kemendagri.go.id/
http://m.republika.co.id/
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kabupaten Trenggalek, dimana penyerapan 

anggaran di Kabupaten Trenggalek masih 

tergolong rendah. Menurut pendapat 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Trenggalek, Said Maksum menyatakan 

bahwa presentase penyerapan APBD tahun 

2015 masih mencapai 30,8% pada tanggal 

6 juli 2015. 

Walau demikian, Laporan Keuangan 

belum sepenuhnya mencerminkan tingkat 

kinerja secara keseluruhan dari pemerintah 

daerah. Oleh karena itu, selain laporan 

keuangan diperlukan lagi laporan yang 

terkait dengan capaian kinerja, yaitu 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Menurut data 

LAKIP Kabupaten Trenggalek tahun 2014 

- 2015, capaian kinerja kurang tercapai 

pada prioritas pembangunan pelayanan 

umum wajib dasar yakni program 

pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam. 

Selain itu, selama tiga tahun teakhir 

(2012 – 2015) anggaran belanja program 

pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam selalu mengalami 

penurunan, yakni: pada tahun 2012 

anggaran terealisasi 67,63% dari rencana 

anggaran; tahun 2013 anggaran terealisrasi 

71,30% dari rencana anggaran dengan 

kenaikan Rp. 499,79 juta dibanding tahun 

sebelumnya; tahun 2014 anggaran 

terealisasi 72,95% dari rencana anggaran 

dengan penurunan Rp.82,74 juta dari tahun 

sebelumnya; dan tahun 2015 anggaran 

terealisasi 86,79% dari rencana anggaran 

dengan penurunan Rp. 4,11 juta dibanding 

tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan rata – rata anggaran 

terealisasi pada tahun 2013 – 2015 sebesar 

76,21% dari rencana anggaran. 

Hal tersebut juga menunjukkan 

bahwa anggaran belum terserap secara 

optimal. Belum terserapnya anggaran 

secara optimal menyebabkan tidak 

maksimalnya kinerja pengelolaan 

keuangan program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam, 

sehingga prinsip pengelolaan keuangan 

daerah tidak tercapai dengan baik. Selain 

itu, penilaian terhadap laporan keuangan 

dan capaian kinerja merupakan 

perwujudan dari prinsip pengelolaan 

keuangan, yakni transparansi, akuntabilitas 

dan value for money. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah yang ingin dijawab 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kinerja pengelolaan keuangan dalam 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

sesuai dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan value for money. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat 

baik secara akademik maupun praktis. 

Manfaat akademis dari penelitian ini 

diharapkan menjadi bahan informasi dan 

perbandingan serta pengembangan lebih 

lanjut bagi peneliti lain. Manfaat praktis 

dalam penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan dan sebagai rekomendasi untuk 

para stakeholders khususnya BPBD dalam 

mengoptimalkan dan meningkatkan 

kegiatan pengelolaan keuangan secara 

transparan, akuntabel, ekonomis, efektif 

dan efisien dalam penyelenggakan 

pelayanan publik kedepannya. 

Dalam penelitian ini dijelaskan 

prinsip – prinsip yang diperlukan untuk 

mewujudkan prinsip pengelolaan 

keuangan. Keterkaitan antara transparansi, 

akuntabilitas dan value for money adalah 

fokus pada program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam, 

namun dibatasi dengan indikator – 

indikator setiap prinsip pengelolaan 

keuangan. 

Indikator – indikator yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur pelaksanaan 

transparansi menurut Widodo (2001) 

adalah kemudahan akses pada informasi, 

mekanisme dan akses masyarakat dalam 

penyampaian pendapat, dan keterbukaan 

(openness) mengacu pada terbukanya 

kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah 

yang dinilai tidak transparan (Binti 

Sa’adah, 2015:3). 
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Menurut Lembaga Administrasi 

Negara (2007) Akuntabilitas dapat diukur 

melalui beberapa indikator yakni: a) 

akuntabel pengelolaan anggaran yang 

dikeluarkan; b) pertanggungjawaban 

kinerja; c) intensitas penyimpangan; dan d) 

upaya tindak lanjut penyimpangan 

(Mardiasmo, 2009:21-22). Sedangkan, 

Value for Money menurut Mardiasmo 

(2009:131) dapat diukur melalui beberapa 

indikator yakni: a) alokasi biaya (ekonomi 

dan efisien); dan b) kualitas pelayanan 

(efektivitas). 

Pengelolaan keuangan sesuai prinsip 

Transparansi, akuntabilitas, dan value for 

money dalam program pencegahan dini 

dan penanggulangan korban bencana alam 

diharapkan akan berjalan dengan lancar. 

pertanggungjawaban anggaran dan 

kegiatan program juga dapat diketahui 

oleh masyarakat dan pihak – pihak yang 

berkepentingan. Maka penelitian ini akan 

membahas tentang kinerja pengelolaan 

keuangan dalam program pencegahan dini 

dan penanggulangan korban bencana alam. 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dimana jenis penelitiannya 

adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Donald Ari 

(2007) dalam Prastowo (2011:202-203), 

penyelidikan Deskritif adalah “Metode 

penelitian yang dirancang untuk 

memperoleh informasi tentang status 

gejala saat penelitian dilaksanakan”. 

Sedangkan, pendekatan kualitatif menurut 

Anselm Strauss & Juliet Corbin dalam 

Ghony (2012:25) merupakan penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan 

pada pengamatan kualitatif yang tidak 

dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistik atau dengan cara 

kuantifikasi. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan serta menjelaskan 

segala fenomena secara mendalam yang 

terjadi di lapangan pada saat penelitian. 

Lokasi penelitian ini ditetapkan 

secara puposive, mengingat tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendefinisikan 

dan menemukan suatu jawaban atas 

pertanyaan – pertanyaan penelitian. 

Kabupaten Trenggalek merupakan salah 

satu daerah yang LKPDnya menerima 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

selama 7 tahun berturut – turut, yaitu dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. 

Selain itu, Kabupaten Trenggalek juga 

merupakan daerah yang penyerapan 

belanja pembangunannya rendah, serta 

memiliki potensi bencana tinggi. Salah 

satu Organisasi Perangkat Daerah yang 

menangani permasalahan bencana tersebut 

adalah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). Maka dari itu, penelitian 

ini dilakukan di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek. 

Penentuan informan penelitian ini 

adalah menggunakan teknik purposive 

sampling. Informan yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan dan tujuan 

tertentu, sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi yang 

diteliti. 

Teknik pengumpulan data penelitian 

ini melalui tiga tahapan, yaitu observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dan 

dokumen tertulis. Analisis data dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data, 

dimana data yang berhasil dikumpulkan di 

klasifikasikan kemudian bergerak kearah 

pembentukan kesimpulan. Adapun tahap 

analisis yang dilakukan adalah reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Uji keabsahan data penelitian ini 

menggunakan uji kredibilitas data dengan 

teknik triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kinerja Pengelolaan Keuangan 

Kinerja Pengelolaan Keuangan 

merupakan gambaran pencapaian dan 
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pelaksanaan proses manajemen  keuangan 

dari serangkaian kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian keuangan 

secara efektif dan efisien untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban 

penyelenggara sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Dalam pelaksanaannya kinerja 

pengelolaan keuangan didasarkan pada 

anggaran berbasis kinerja yang efektif dan 

efisien. Anggaran berbasis kinerja yang 

merupakan penerapan money follow 

function yang kemudian berubah menjadi 

money follow program. 

Pada prinsipnya kedua anggaran 

berbasis kinerja tersebut yang mendukung 

prinsip – prinsip pengelolaan keuangan 

yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh 

Hendra Kurniawan (2016:10) bahwa baik 

money follow function maupun money 

follow program sebenarnya tidak memiliki 

perbedaan dalam kerangka konsepnya, 

yaitu: tetap mengedepankan proses 

penilaian atas program/ kegiatan yang 

diusulkan, sehingga untuk mendanai 

program/kegiatan yang benar – benar 

prioritas yaitu program/kegiatan yang 

memberikan manfaat yang besar kepada 

masyarakat; menekankan pada upaya 

pencapaian efisiensi dalam pengalokasian 

anggaran dengan menciptakan koordinasi 

antar program/kegiatan; dan menekankan 

akuntabilitas, transparansi dan kejelasan 

atas sasaran kinerja yang ingin dicapai. 

pelaksanaan kinerja pengelolaan 

keuangan berdasarkan penganggaran 

berbasis kinerja  yang menerapkan prinsip 

keuangan yang dapat dilihat melalui 3 

prinsip keuangan, yaitu: transparansi, 

akuntabilitas, dan value for money 

(ekonomis, efisiensi dan efektivitas). 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Mardiasmo (2002:105) bahwa prinsip – 

prinsip yang mendasari pengelolaan 

keuangan daerah adalah transparansi, 

akuntabilitas dan value for money. 

 

Transparansi 

Transparansi merupakan salah satu 

prinsip pengelolaan keuangan daerah yang 

memiliki peran yang sangat penting  dalam 

pemerintah daerah. Coryananta (2007) 

dalam Anggraini (2013:205) menyatakan 

bahwa: 

“transparansi dibangun diatas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses 

pemerintahan, lembaga -lembaga dan 

informasi perlu diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, dan 

informasi yang tersedia harus memadai 

agar dapat dimengerti dan dipantau”. 

 

Sehingga pada akhirnya transparansi akan 

menciptakan pemerintah daerah yang 

bersih, efektif, akuntabel, dan responsif 

terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

Menurut Widodo (2001) dalam 

Sa’adah (2015:3) transparansi dapat diukur 

melalui beberapa aspek, yakni: kemudahan 

akses pada isnformasi; mekanisme dan 

akses dalam penyampaian pendapatdan 

keterbukaan (openness) mengacu pada 

terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik terhadap 

pemerintah yang dinilai tidak transparan. 

Kemudahan Akses pada Informasi 

Kemudahan akses pada informasi 

dalam program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam di 

BPBD Kabupaten Trenggalek sudah ada 

dalam pelaksanaannya, namun terkait 

informasi keuangan program belum ada 

yang dipublikasikan. Keterbukaan akses 

pada informasi keuangan program hanya 

diberikan kepada orang – orang 

berkepentingan, sedangkan masyarakat 

harus memiliki ijin permohonan informasi. 

Adapun injformasi yang mudah diakses 

publik melalui media online BPBD adalah 

gambaran umum BPBD, kejadian bencana, 

peta daerah rawan bencana, dan 

dokumentasi kegiatan dari program 

pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam. 

Mekanisme dan Akses Masyarakat 

dalam Penyampaian Pendapat 

Penyampaian pendapat masyarakat 

kepada BPBD Kabupaten Trenggalek 

difasilitasi melalui media sosial yang 

dikelola pusdalops-pb dan datang langsung 
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ke kantor BPBD Kabupaten Trenggalek. 

Mekanisme penyampaian pendapat terkait 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

dapat dilakukan dengan cara merespon dan 

berkomunikasi melalui media sosial yang 

telah disediakan atau memberikan 

dukungan dengan mengelike postingan 

informasi BPBD Kabupaten Trenggalek, 

serta dengan cara berkomentar atau 

langsung menghubungi pihak Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan (Openness) kesempatan 

bagi masyarakat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik dalam pelayanan 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

sangat diperlukan untuk mendukung dan 

meningkatkan pelayanan program secara 

maksimal dan optimal serta sebagai 

penerapan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Keterbukaan pengaduan 

pelayanan publik di BPBD Kabupaten 

Trenggalek diterapkannya kerjasama 

dengan pihak pemerintah, yakni 

menggunakan sistem LAPOR (Layanan 

Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola 

oleh bupati dan wakil bupati. Selain itu, 

BPBD juga menyediakan sistem pelaporan 

melalui media sosial seperti e-mail, WA 

dan telegram milik Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. Kedua sistem tersebut 

menjaga kerahasiaan identitas pelapor 

pelanggaran pelayanan pemerintah 

kabupaten Trenggalek, sehingga pelaporan 

tersebut hanya berfokus pada perbaikan 

permasalahan. 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan hal yang 

penting sebagai penjamin efektivitas dan 

efisiensi sesuai dengan prinsip kinerja 

pengelolaan keuangan. Annisaningrum 

(2010) dalam Auditya (2013:28) 

menyatakan bahwa akuntabilitas adalah: 

“mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik”. 

 

Sehingga dalam upaya mendukung dan 

memantau perkembang kinerja suatu 

instansi perlu adanya pertanggungjawaban, 

pelaporan dan pengungkapan aktivitas 

kegiatan suatu program instansi terkait. 

Mardiasmo dalam bukunya 

Akuntabilitas Sektor Publik (2009:20)  

mendefinisikan akuntabilitas publik 

adalah: kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (pricipal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua 

macam, yaitu: akuntabilitas vertikal 

(vertical accountability), dan akuntabilitas 

horizontal (horizontal accountability). 

Penerapan akuntabilitas vertikal 

mendukung pelaksanaan akuntabilitas 

proses. Menurut Ellwood (1993) dalam 

Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas proses 

terkait dengan prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup 

baik dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi. 

Akuntabilitas proses termanifestasikan 

melalui pemberian pelayanan publik yang 

cepat, responsif, dan murah biaya. 

Akuntabel pengelolaan Anggaran yang 

dikeluarkan 

pengelolaan anggaran yang 

dikeluarkan BPBD Kabupaten Trenggalek 

sesuai aturan yang berlaku atau mengikuti 

aturan yang berlaku sesuai dengan standar 

akuntabilitas pemerintah daerah. Sumber 

dana yang diperoleh terdiri dari tiga 

sumber dana yakni APBD Kabupaten 

berupa DAU, APBD Provinsi berupa BTT, 

dan APBN pusat dari BNPB. Aturan 

dalam pengelolaan sumber dana tersebut 

diatur sesuai dengan perolehan sumber 
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dana di masing – masing sumber dana. 

Sumber dana yang berasal dari DAU) 

digunakan untuk mendanai kegiatan pra-

bencana, darurat dan pasca bencana. 

Selanjutnya sumber dana yang bersal dari 

BTT digunakan untuk mendanai kegiatan 

pra-bencana (sarpras) dan darurat. 

Sedangkan, sumber dana yang berasal dari 

APBN digunakan untuk kegiatan pra-

bencana (sarpras), darurat dan pasca 

bencana. 

Pertanggungjawaban Kinerja 

Pertanggungjawaban kinerja BPBD 

Kabupaten Trenggalek dilakukan tiap 

tahun dan ada yang bulanan. Pelaporan 

diberikan kepada Bappeda, Bakeuda, 

Administrasi Pembangunan dan 

Inspektorat, selain isidentil yang dimintai 

tiap tiga bulan sekali. Meknisme palaporan 

berfariasi ada yang hanya mengisi format 

yang telah disediakan dan ada juga yang 

hanya mengisi aplikasi yang telah 

disediakan. Hasil pelaporan tersebut 

nantinya akan menjadi penilaian capaian 

kinerja, adapun capaian kinerja yang 

diperoleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Trenggalek adalah 

mengalami penurunan tiap tahunnya. 

Sedangkan penilaian kinerja secara 

keseluruhan yang dinilai oleh inspektorat 

hanya terjadi sekali, yakni tahun 2013 

dengan penilaian Baik dan perlu sedikit 

perbaikan. 

Intensitas Penyimpangan 

BPBD Kabupaten Trenggalek 

mengalami masalah anggaran, yakni 

diantaranya masalah kurangnya dana 

untuk membiayai kegiatan program 

pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam, pengelolaan dana 

sisa kegiatan program, adanya 

permasalahan perencanaan anggaran 

kegiatan program pencegahan dini dan 

pennaggulangan korban bencana alam 

yang sering terjadi perubahan panjer saat 

pelaksanaan kegiatan, penggunaan 

anggaran dicukup – cukupkan sesuai 

dengan dana yang ada sehingga kegiatan 

terlaksana walaupun tidak maksimal dan 

adanya pemakaian bantuan barang yang 

belum ada berita acaranya, sehingga pihak 

BPBD Kabupaten Trenggalek melakukan 

pencatatan sendiri diluar laporan rutin 

Upaya Tindak Lanjut Penyimpangan 

Upaya yang dilakukan BPBD 

Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah 

meningkatkan pengangganggaran dengan 

cara adanya dukungan dari berbagai pihak 

berkepentingan seperti masyarakat dan 

pemerintah. Selanjutnya, dilakukan 

peningkatan perencanaan dengan cara 

mengevaluasi kegiatan pada tahun lalu dan 

melakukan pemotongan anggaran pada 

kegaitan yang tidak berjalan maksimal. 

Kemudian, membuat jadwal pengumpulan 

perencanaan dan mengevaluasi 

perencanaan, serta mengingatkan batas 

akhir penyumpulan. Meminta bantuan 

pada pemerintah dan mengelola anggaran 

secukup – cukupnya sesuai dengan dana 

yang ada, dan memberikan catatan 

tersendiri pada barang bantuan yang tidak 

ada berita acaranya 

 

Value for Money 

Value for Money yang digunakan 

sebagai penghargaan terhadap nilai suatu 

sumber daya, sehingga sumber daya dapat 

bermanfaat secara terus menerus. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat  Chris Barnett (2010) dalam 

Ardila (2015:79) bahwa: 

“VFM is about obtaining the maximum 

benefit over time with the resources 

available. It is about achieving the right 

local balance between economy, 

efficiency, and effectiveness, or 

spending less, spending well and 

spending wisely to achieve local 

priorities. Vfm is high when there is an 

optimum balance between all three 

elements, when costs are relatively low, 

productivity is high and successful 

outcomes have been achieved” 

 

Sehingga mencapai keseimbangan daerah 

yang tepat antara ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas atau menghabiskan lebih 

sedikit, menghabiskan dengan baik, dan 

menghabisakan dengan bijak untuk 
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mencapai prioritas daerah. Value for 

money  merupakan konsep pengelolaan 

organisasi yang berdasarkan pada tiga 

elemen. Tiga elemen tersebut dijelaskan 

oleh Mardiasmo (2009:4) yakni ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas.  

Dalam mendukung mewujudkan 

prisip value for money sesuai dengan 

ketiga elemen VFM yakni ekonomi, 

efisiensi dan efektivitas, maka Mardiasmo 

(2009:131) menyatakan bahwa indikator 

Value for Money dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu: (1) Indikator alokasi biaya 

(ekonomi dan efisiensi); dan (2) Indikator 

kualitas pelayanan (efektivitas). 

Alokasi Biaya 

Alokasi Biaya program pencegahan 

dini dan penanggulangan korban bencana 

alam sesuai dengan perencanaan yang ada 

dan dana yang tersedia di BPBD 

Kabupaten Trenggalek. Sisa penggunaan 

anggaran terjadi jika kegiatan program 

tidak terlaksana. Sedangkan pengelolaan 

anggarannya disesuaikan dengan sumber 

dana yang ada di BPBD Kabupaten 

Trenggalek. Namun dlam pelaksanaannya 

pengelolaan anggaran juga dipengaruhi 

oleh terjadinya bencana dan kerugian dari 

bencana, sehingga alokasi biaya berbeda 

dengan perencanaan. 

Kualitas Pelayanan 

Pelaksanaan pelayanan publik terkait 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

dilaksanakan dengan baik. Kualitas 

Pelayanan tersebut didukung dengan 

penanganan penanggulangan bencana yang 

cepat tanggap dan tepat, begitu juga 

berlaku pada pelayanan informasi, dimana 

BPBD Kabupaten Trenggalek melayani 

informasi dengan ketentuan mempunyai 

ijin permohonan informasi, serta adanya 

fasilitas informasi melalui media online, 

seperti website dan media sosial. 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan penyajian, analisis dan 

interpretasi data pada penelitian 

sebelumnya, maka selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan dari bab sebelumnya. 

Berikut ini akan dijabarkan mengenai 

kesimpulan dari penelitian ini yang 

dijelaskan dalam tiga prinsip yakni 

transparansi, akuntabilitas dan value for 

money. Secara rinci tiga dimensi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prinsip Transparansi, dalam prinsip ini 

dijelaskan melalui tiga indikator 

diantaranya yakni kemudahan akses 

pada informasi; meknisme dan akses 

masyarakat dalam penyampaian 

pendapat; dan keterbukaan (Openness). 

a. Informasi program pencegahan dini 

dan penanggulangan korban bencana 

alam dengan mudah diakses oleh 

masyarakat khususnya melalui 

website dan media sosial yang telah 

disediakan. Namun akses terkait 

keuangan program hanya dapat 

diakses oleh pihak – pihak 

berkepentingan, sedangkan untuk 

masyarakat harus mengajukan surat 

permohonan informasi. 

b. Mekanisme dan akses masyarakat 

dalam penyampaian pendapat terkait 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana 

alam dikelola oleh pusdalops-pb. 

Mekanisme penyampaian dapat 

dilakukan melalui media online 

dengan cara berkomunikasi melalui 

chatroom website dan pesan serta 

berkomentar di media sosial, atau 

langsung menghubungi nomor 

kantor yang telah disediakan. 

c. Keterbukaan (openness) yang 

mengacu pada keterbukaan 

kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik 

terhadap program pencegahan dini 

dan penanggulangan korban bencana 

alam difasilitasi melalui sistem lapor 

yang dikelola oleh bupati dan wakil 

bupati dengan cara menghubungi e-

mail dan nomor yang telah 

disediakan dan media komunikasi 

BPBD seperti e-mail, WA atau 

Telegram. 

2. Prinsip Akuntabilitas dijelaskan melalui 

empat indikator diantaranya yakni 



 

9 

 

akuntabel pengelolaan anggaran yang 

dikeluarkan; pertanggungjawaban 

kinerja; intensitas penyimpangan; dan 

upaya tindak lanjut penyimpangan. 

a. Akuntabel pengelolaan anggaran 

yang dikeluarkan dilakukan sesuai 

dengan aturan yang berlaku pada 

masing – masing sumber dana, 

dimana sumber dana yang diperoleh 

BPBD beragam ada yang berasal 

dari kabupaten, provinsi dan pusat. 

Sumber dana yang dikeluarkan 

BPBD Kabupaten Trenggalek yang 

berasal dari provinsi dan pusat 

dicatat tersendiri untuk diberikan 

kepada pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

b. Pertanggungjawaban kinerja 

dilakukan secara bulanan dan 

tahunan yang diberikan kepada 

Bappeda, Bakeuda, Administrasi 

Pembangunan dan inspektorat serta 

selain yang isidentil. Mekanisme 

pertanggungjawaban kinerja dibagi 

menjadi dua yakni berupa format 

dan aplikasi. Pertanggungjawaban 

kinerja tersebut nantinya akan 

menghasilkan penilaian capaian 

kinerja. 

c. Intensitas penyimpangan dalam 

program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana 

alam banyak terjadi pada aspek 

anggaran seperti diantaranya adalah 

adanya perubahan panjer  saat 

kegiatan program berlangsung, dan 

penggunaan barang batuan yang 

belum jelas berita acaranya. 

d. Upaya tindak lanjut penyimpangan 

dalam program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana 

alam terkait anggaran dapat 

dilakukan dengan meningkatkan 

penyusunan anggaran dengan cara 

mengevalusi anggaran dan program 

yang diajukan serta memberikan 

jangka waktu atau jadwal 

perencanaan dan memberikan 

catatan tersendiri untuk barang 

bantuan yang belum mendapat berita 

acaranya. 

3. Prinsip Value for Money, dalam prinsip 

ini dijelaskan melalui dua indikator 

diantaranya yakni alokasi biaya; dan 

kualitas pelayanan. 

a. Alokasi biaya untuk program 

pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana 

alam selama ini baik sesuai yang 

telah diatur pemerintah. 

Meminimalisir pengeluaran hanya 

dapat dilakukan ketika ada kegiatan 

yang tidak berjalan. Sedangkan 

Pengelolaan anggaran yang efisien 

disesuaikan dengan dana yang 

tersedia dan dipengaruhi kejadian 

bencana. 

b. Kualitas pelayanan program 

pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana 

alam sudah cukup baik diantaranya 

adalah pelayanan informasi publik 

yang update dan dipastikan; dan 

pelayanan penanganan bencana yang 

cepat, tanggap dan tepat melalui 

kegiatan – kegaitan pra-bencana, 

kedaruratan dan pasca bencana. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terkait kinerja pengelolaan 

keuangan dalam program pencegahan dini 

dan penangulangan korban bencana alam 

di Kabupaten, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Meningkatkan transparansi perencanaan 

dan laporan program pencegahan dini 

dan penanggulangan korban bencana 

alam kepada publik dengan cara 

mempublikasikan informasi keuangan 

yang berupa perencanaan dan pelaporan 

di website yang dikelola BPBD dan 

menghubungkannya dengan media 

sosial yang mudah diakses masyarakat 

seperti facebook, twitter dan instagram. 

2. Mengembangkan intensitas pola 

komunikasi akuntabilitas publik pada 

sub bagian perencanaan, pelaporan dan 

keuangan BPBD Kabupaten Trenggalek 

yakni dari akuntabilitas satu arah 
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(akuntabilitas vertikal saja) menjadi 

akuntabilitas dua arah yang terdiri dari 

akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas 

horizontal, dimana akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban tidak hanya di 

sampaikan kepada Bappedalitbang, 

Bakeuda, Administrasi Pembangunan 

dan Inspektorat akan tetapi juga 

disampaikan kepada masyarakat luas. 

3. Meningkatkan kerjasama yang intensif 

diantara pihak – pihak berkepentingan 

seperti pemerintah dan masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan pra 

bencana berupa pelatihan mitigasi 

bencana dan informasi bencana di 

Kabupaten Trenggalek; Basarnas dan 

PMI dalam kegiatan kedaruratan berupa 

penolongan korban bencana; serta 

Dinas PU dalam kegiatan pasca 

bencana berupa rehabilitasi dan 

rekontruksi terdampak bencana. 
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