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Akuntabilitas 

dapat diartikan sebagai bentuk  kewajiban 
mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 
2003).



Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan 
(disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). 

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi 
informasi dalam  rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak 
untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, 
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan 
akuntabilitas finansial. 



VALUE FOR MONEY 

Value for money (VFM)  merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 
Ekonomi adalah pemerolehan  input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 
harga yang terendah. 

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir
input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. 

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan  input tertentu atau 
penggunaan  input yang terendah untuk mencapai  output tertentu. Efektivitas 
adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara 
sederhana, efektivitas merupakan perbandingan  outcome dengan output. 



Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok  value for money yang saling 
terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu 
keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan 
mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan 
layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu 
dilakukan distribusi secara merata. 

Artinya, penggunaan uang  publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu  saja, melainkan dilakukan secara merata dengan 
keberpihakan kepada seluruh rakyat (Mardiasmo, 2002). 



SISTEM PENGUKURAN KINERJA

Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu
alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak 
terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum 
dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan 
(Mardiasmo, 2002). 

Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik  relevant, 
unambiguous, cost-effective, dan simple serta berfungsi sebagai sinyal atau 
alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan 
tindakan manajemen  dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995). 



Fokus pengukuran kinerja terdiri  dari tiga hal yaitu produk, proses, dan orang 
(pegawai dan masyarakat) yang dibandingkan dengan standar yang 
ditetapkan dengan wajar (benchmarking) yang dapat berupa anggaran atau 
target, atau adanya pembanding dari luar (Hoque, 2002). 

Hasil pembandingan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai 
kemajuan daerah, perlunya mengambil tindakan alternatif, perlunya 
mengubah rencana dan target yang sudah ditetapkan apabila terjadi 
perubahan lingkungan. 
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