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ABSTRAK 

 

Pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara potensi, program, dan 
anggaran. Berdasarkan teori dan best practice keterkaitan ketiga hal tersebut 
menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan 
pengangguran, yang sayangnya hal tersebut justru kurang banyak dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (i) melakukan analisis sektor 
prioritas berdasarkan potensi dan kondisi ekonomi aktual di Kabupaten Semarang; 
(ii) menganalisis kesenjangan antara potensi dengan program, kemudian antara 
program dengan anggaran; (iii) melakukan analisis terhadap kinerja anggaran.  

Analisis dengan konsep value for money atau Triple E (3E) menunjukkan 
bahwa di Kabupaten Semarang proses penganggaran terkait program pengurangan 
kemiskinan dan pengangguran tidak sinkron dengan data pengukuran kemiskinan 
itu sendiri. Hal positif yang ditemukan adalah sebagian besar kegiatan yang 
dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran 
sama dengan yang dianggarkan. Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan 
keluaran seperti yang telah dianggarkan (rasio efisien realisasi hampir selalu sama 
dengan rasio efisien yang dianggarkan), namun sebagian besar kegiatan tidak 
menyediakan data yang cukup terkait hasil (outcome) yang mampu dicapai.  
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Latar Belakang 

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang dalam 

mengatasinya membutuhkan tidak saja komitmen, namun juga sinergi program-

program yang dicanangkan dan didanai melalui APBN dan atau APBD. 

Kabupaten. Data dalam gambar 1 menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja 

terhadap jumlah penduduk hinggga tahun 2007 ialah sebesar diatas 70%. Jumlah 

ini menurun menjadi hanya pada kisaran 60% pada tahun 2008 dan mulai naik 

kembali pada tahun 2009. Pada sisi yang lain jumlah pengangguran dari tahun ke 

tahun cenderung tetap yakni pada kisaran 110.000 orang. Tahun 2009 terjadi 23 

kasus PHK yang membuat 4.847 orang kehilangan pekerjaannya.  

 
Sumber: Kabupaten Semarang dalam angka, beberapa tahun 

Gambar 1. Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten 
Semarang 

 

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang besar menjadi tantangan 

bagi pemerintah karena berdampak pada pertumbuhan keluarga miskin serta 

pengangguran yang ada di daerahnya. Data mencatat bahwa jumlah keluarga 

miskin terus meningkat dan pada tahun 2008 mencapai jumlah 102.500 jiwa.  

Hasil wawancara pada awal penelitian, mengindikasikan bahwa program 

pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat terjadi secara lancar, 

karena adanya kepentingan-kepentingan non ekonomis yang menyebabkan 

pengaturan anggaran tidak selalu sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini menarik 
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untuk diamati lebih lanjut, karena bila tidak ada sinergi antara program dengan 

anggaran maka proses pengurangan kemiskinan dan pengangguran akan 

cenderung berjalan dengan tidak optimal.  

 

Permasalahan 

Tidak adanya atau kurangnya sinergi antara potensi, program, dan 

anggaran menyebabkan program-program penanggulangan kemiskinan tidak 

optimal. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan: 

a) Bagaimana ketepatan penganggaran terkait program pengurangan 

kemiskinan dan pengangguran? 

b) Bagaimanakah kinerja anggaran dari program yang dipilih untuk 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran? 

 

Tujuan  dan manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja 

anggaran dengan konsep value for money serta melakukan evaluasi kesenjangan 

antara program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan 

anggaran. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang kuat bagi pemerintah daerah terutama dalam mensinergikan 

potensi, anggaran, dan program. 

 

Tinjauan Pustaka 

Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan gejala yang berlawanan dengan ide dasar setiap 

pembangunan yang ingin menggerakkan seluruh roda ekonomi rakyat guna 

mencapai taraf hidup yang layak (Gau, 2001). Bentuk kemiskinan dalam skala 

mikro ditandai oleh tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dengan tingkat  

konsumsi yang berada di bawah ambang tertentu atau yang disebut sebagai garis 

kemiskinan. Sedangkan pada tingkat makro, kemiskinan merupakan suatu 

indikator tingkat ketidaksejahteraan dalam suatu wilayah tertentu. Secara umum 

kemiskinan adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidaksejahteraan dalam 
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kemiskinan dapat 

dibedakan menjadi beberapa kategori berikut: (1) Kemiskinan individu-

kemiskinan kolektif; (b) Kemiskinan absolut–kemiskinan relative; (c) Kemiskinan 

kronik–kemiskinan sementara; (d) Kemiskinan pedesaan-kemiskinan perkotaan.  

Ada faktor historis, kelembagaan publik dan ketersediaan lembaga 

ekonomi diperlukan untuk meningkatkan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat. 

Tantangan akan semakin berat ketika masyarakat secara historis sudah berada 

dalam kondisi miskin, maka masyarakat ini akan semakin sulit untuk keluar dari 

persyaratan minimal kemiskinan (Todaro dan Smith 2003). Agar program 

pengentasan kemiskinan tersebut menjadi efektif maka perlu diperhatikan hal-hal 

berikut peran sektor publik, akses informasi pada penduduk miskin, maupun peran 

pemerintah. Oleh karena itu, pemetaan atas potensi  daerah perlu dilakukan untuk 

menghindari bias pembangunan yang menghambat penurunan kemiskinan dan 

pemerintah dapat menggunakan anggaran secara tepat untuk mengefisiensikan 

ekonomi.   

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Seperti dikutip dari Mahsun dkk (2006), anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu unit organisasi dalam 

periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Anggaran merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat 

berfungsi sebagai (Mahsun, dkk 2006; Mardiasmo, 2004; Bastian, 2006): Alat 

perencanaan, alat pengendalian, Alat kebijakan fiskal, Alat politik, Alat 

koordinasi dan komunikasi, Alat penilaian kinerja, Alat pemotivasi, Alat untuk 

menciptakan ruang publik. 

Seperti disarikan dari Permendagri 32 tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, 

bahwa teknis penyusunan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum 

Aggaran (KUA), yang mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yang 

tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Setelah KUA ditetapkan, 
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maka disusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 

menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang 

ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang diprioritaskan. 

PPAS juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan 

SKPD, dan berdasarkan program dan kegiatan. Berikutnya KUA dan PPAS 

diajukan bersama kepada DPRD untuk dibahas, sehingga hasilnya dapat 

ditandatangani pada waktu yang bersamaan pula. Kepala daerah kemudian 

mengedarkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada 

seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD. RKA SKPD memuat rincian 

anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian 

anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. RKA PPKD 

memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan 

hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja 

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan 

belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. 

 

Audit Kinerja Dengan Value for Money Audit (

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan 

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik 

bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh 

organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan 

efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama 

lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah (Nugraha, 2009). Untuk dapat 

mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan 

sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah 

dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang 

sama atau pada organisasi yang berbeda (Mardiasmo, 2002). 

3E) 
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Metode Penelitian 

Jenis dan Metode pengumpulan Data. 

Program  terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang 

dievaluasi adalah program pada urusan: Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga 

kerja, Koperasi dan UMKM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yang meliputi antara lain APBD tahun 2008, dokumen 

terkait penyusunan dan realisasi APBD seperti RKPD, Rencana Kerja Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD (DPA SKPD), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA 

SKPD), APBD, Perubahan APBD, Realisasi APBD, dan Laporan Akuntabilitas 

dan Kinerja (LAKIP). Data tersebut dikumpulkan dengan Metode Dokumentasi 

dan Focus Group Discussion dengan semua pemangku kepentingan untuk 

menggali lebih dalam informasi terkait potensi, program, dan anggaran daerah. 

 

Teknik Analisis.  

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data lualitatif maupun kuantitatif. 

Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi ketepatan program/ kegiatan 

atas kondisi riil atau potensi masing-masing daerah serta ketepatan pengalokasian 

anggaran untuk program-program terkait pengurangan kemiskinan dan 

pengangguran. Sementara itu, analisis kuantitatif dengan menerapkan konsep 

value for money digunakan untuk menguji kinerja anggaran daerah. Ukuran 

keberhasilan program yang tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan 

faktor ekonomis (rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran), efisien (output 

kegiatan terhadap input kegiatan), dan efektif (outcome kegiatan terhadap output 

kegiatan). Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas akan berdasarkan pada naik 

atau turunnya porsentase rasio efisiensi dan efektifitas antara yang dianggarkan 

dan direalisasikan. Sehingga tidak akan melakukan audit kinerja secara 

komprehensif atas suatu kegiatan.  

  

Hasil dan Pembahasan 
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Analisis Ketepatan Program Terkait Program Pengentasan Kemiskinan 

Kabupaten Semarang Menurut Urusan 

Urusan Sosial  

Berdasarkan sudut pandang kehematan terhadap anggaran, maka semua 

kegiatan urusan sosial adalah ekonomis. Dari 9 jenis kegiatan terkait pengurangan 

kemiskinan dan pengangguran, maka kegiatan peningkatan jejaring kerjasama 

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat tahun 2007 merupakan 

kegiatan yang berlangsung paling ekonomis (83,36%). Kegiatan juga berlangsung 

efisien, namun sayangnya tidak ada data lebih lanjut tentang ketercapaian atau 

hasil dari kegiatan ini. Sehingga tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut 

terhadap tingkat efisiensi. Kendala teknis diperkirakan menjadi penyebab tidak 

dapat diukurnya aspek hasil dari kegiatan ini, sehingga kegiatan ini tidak muncul 

lagi di tahun 2008.  

Kegiatan urusan sosial di tahun 2008 lebih banyak atau bervariatif, 

terbukti dengan porsentase alokasi masing-masing kegiatan terhadap total alokasi 

yang disediakan menjadi semakin kecil. Hampir semua kegiatan yang sama 

mempunyai penurunan alokasi di tahun kedua, kecuali kegiatan Pelatihan 

keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang mendapatkan 

alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun 2007. Jika dianalisis lebih lanjut dari 

data yang ada, sebenarnya output dari kegiatan tersebut sama yaitu sebesar 60 

anak terlantar, namun ternyata kegiatan ini mendapat alokasi yang lebih besar dari 

tahun sebelumnya (naik Rp 19.155.946 atau 45,81%). Sayangnya analisis tidak 

dapat dilakukan lebih lanjut karena tidak tersedia data yang cukup.  

Hal menarik lainnya di Kabupaten Semarang yang diperoleh dari FGD 

adalah adanya bantuan untuk lansia yang masih produktif dalam bentuk bantuan 

modal. Namun kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 ini, 

sehingga tidak tampak pada kegiatan yang dianalisis di atas. 

 

Urusan Tenaga Kerja 

Kegiatan Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan 

berbasis masyarakat yang berjalan paling ekonomis di tahun 2007, ternyata tidak 
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dilanjutkan lagi di tahun 2008. Tidak dapat diketahui pasti sebabnya karena data 

terkait hasil yang bisa dicapai dari kegiatan tersebut tidak tersedia. Terdapat 8 

kegiatan yang berulang dari tahun 2007 ke 2008, yang nampaknya memang 

menjadi kegiatan rutin yaitu: 

a) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 

b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 

c) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 

d) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial 

e) Fasilitasi  penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan 

jaminan sosial ketenagakerjaan 

f) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 

g) Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja 

h) Penyusunan kebijaksanaan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja 

Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 

ketenagakerjaan justru mendapat porsi realisasi paling besar. Jika dilihat dari 

indikator keluaran yang berupa Pengesahan 10 aturan perusahaan, pendaftaran 3 

perjanjian kerja bersama, 6 perjanjian kerja waktu tertentu, maka sebenarnya 

kegiatan tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan para pencari kerja. 

Maka sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut ketercapaian kegiatan ini, apakah 

sungguh dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena sudah 

mengambil porsi atau jatah alokasi yang paling besar. 

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang ditangani secara khusus 

oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang disamping menangani 

masalah ketenagakerjaan termasuk pengangguran, juga menangani urusan 

transmigrasi. Beberapa informasi lain yang dapat diperoleh melalui FGD yang 

dilakukan, adalah sebagai berikut: 

a) Di Kabupaten Semarang terdapat 842 perusahaan baik besar maupun kecil 

yang bergerak di bidang industri. Sebagaian besar tenaga kerja yang 

digunakan bersifat kontrak, sehingga ketika perusahaan tidak mendapatkan 
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pesanan, maka tenaga kerja dapat dirumahkan sementara, sampai menunggu 

adanya pesanan produksi kembali.  Hal lain yang menarik adalah, kabupaten 

Semarang belum mampu sepenuhnya menyerap tenaga kerja di Kab. 

Semarang itu sendiri, karena kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai 

dengan kondisi ketenagakerjaan yang ada. Adanya senjang pendidikan dan 

ketrampilan menyebabkan sebagian dari tenaga kerja yang digunakan dalam 

proses industry justru berasal dari luar Kab. Semarang. Kondisi untuk 

mengurangi pengangguran sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah 

dengan membuat Balai Latihan Kerja (BLK). Namun pada kenyataannya 

ketika terjadi proses seleksi lulusan BLK, sebagian tetap tidak memenuhi 

kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Sehingga pemerintah tampaknya 

perlu mulai memperhatikan kualifikasi apa yang harus dipenuhi, dan 

kualifikasi ini diterapkan dalam pembuatan program pengajaran dan latihan 

di BLK tersebut. Untuk meningkatkan dan merevitalisasi program ini 

tentunya dibutuhkan komitmen dan anggaran. Namun pada kenyataannya 

anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan, sehingga belum dapat 

mengatasi masalah kesenjangan kualifikasi ketrampilan. Kegiatan yang 

masuk dalam APBD hanya 5 klas untuk melayani 18 kecamatan. Kelas yang 

dibuka untuk pelatihan kerja adalah  Las, otomotif sepada motor, otomotif 

mobil, menjahit . 

b) Permasalahan lain terkait dengan lulusan SMK. Lulusan SMK Kab. 

Semarang lebih banyak diserap oleh industri di Batam yang memberikan 

upah yang lebih tinggi.  

c) Pengentasan kemiskinan melalui program transmigrasi juga merupakan 

salah satu jalan keluar yang baik. Peminat  program transmigrasi di Kab. 

Semarang cukup tinggi namun hanya dapat direalisasi kurang dari 50%.  

 

Urusan Koperasi dan UMKM 

Penyelenggaraan promosi produk UMKM yang diselenggarakan tahun 

2007 berhasil menjadi kegiatan yang paling menghemat anggaran, disusul 

kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi. Dua kegiatan tersebut, 
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memang tidak secara langsung bersinggungan dengan masyarakat miskin dan 

pencari kerja, namun dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat 

menggiatkan ekonomi rakyat, minimal untuk rakyat atau masyarakat yang terlibat 

di dalamnya baik dari sudut pandang pendapatan maupun penyerapan tenaga 

kerja. Seluruh realisasi kegiatan memenuhi tingkat efisiensi yang diharapkan, baik 

pada tahun 2007 maupun 2008. Sedangkan tingkat efisiensi kegiatan Fasilitasi 

pengembangan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2008 yang dianggarkan jauh 

melebihi yang dianggarkan pada tahun 2007 (dari 0,13% menjadi 6,70%).   

Pelatihan Manajemen pengelola koperasi/KUD mendapat alokasi yang 

paling besar dari seluruh kegiatan terkait pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran pada tahun 2007 dan 2008. Ditinjau dari hubungannya dengan 

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya kegiatan tersebut tidak 

terlalu berpengaruh langsung. Karena jika pada akhirnya akan menimbulkan 

pengelolaan yang bagus atas koperasi hingga koperasi bisa berkembang maka 

yang menjadi sejahtera hanyalah anggota dan pengurus koperasi saja. Sedang 

masyarakat miskin dan pengangguran, yang bahkan tidak mampu untuk menjadi 

anggota koperasi, tidak akan menerima manfaatnya. Melihat dari porsentase 

kontribusi terhadap realisasi anggaran per urusan, nampaknya urusan koperasi 

hanya berpihak sebesar 21%  di tahun 2007 dan menurun di tahun 2008 yang 

hanya sebesar 17% terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

Ini terbukti dengan total anggaran yang direalisasikan pada dua tahun tersebut 

(tahun 2007 sebesar Rp 512.424.360, dan 2008 sebesar Rp 433.346.500). 

 

Urusan Kesehatan 

Sebanyak 356 kegiatan terdeteksi pada urusan kesehatan di Kabupaten 

Semarang, namun demikian yang dinilai memiliki keberpihakan dan berhubungan 

langsung dengan masyarakat miskin dan pengangguran hanya 4 kegiatan. 351 

kegiatan lainnya lebih berupa pemenuhan sarana prasarana, peralatan kesehatan, 

pembangunan dan perawatan fisik aktiva tetap, layanan foging, menciptakan 

lingkungan sehat serta kegiatan lain yang diperuntukkan bagi masyarakat dan 

pasien secara umum.  
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Dua kegiatan dilaksanakan dua tahun berturut-turut, yaitu: Peningkatan 

pemerataan obat dan pembekalan kesehatan dan Peningkatan keterjangkauan 

harga obat dan pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin. Dua 

kegiatan tersebut diketahui berjalan lebih ekonomis dibanding kegiatan lainnya, 

bahkan di tahun 2008 dua kegiatan tersebut sama-sama berjalan lebih ekonomis 

dibanding tahun sebelumnya (2007). Berdasarkan aspek efisien, kedua kegiatan 

tersebut berjalan efisien, artinya mempunyai keluaran sesuai dengan yang 

dianggarkan. Namun sayangnya pada tahun 2008 ternyata hasil yang terealisasi 

nampaknya memang tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan, terbukti % 

efektif untuk dua kegiatan tersebut di tahun 2008 sama-sama lebih kecil dari yang 

dianggarkan. Jika dilihat dari indikator hasil masing-masing program nampaknya 

dua kegiatan tersebut belum berhasil memberikan pelayanan obat yang meningkat 

dan terjamin seperti yang sudah dianggarkan. 

Realisasi alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan keterjangkauan 

harga obat untuk pendidikan miskin secara rupiah menurun di tahun 2008 jika 

dibanding dengan tahun 2007 (Rp 2.406.500 menjadi Rp 1.757.500). Hal ini 

sebenarnya patut disayangkan karena kesempatan berobat untuk penduduk kurang 

mampu menjadi berkurang. Meski pada analisis sebelumnya tentang tingkat 

ekonomis kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan, bukan berarti kemudian 

mengurangi anggaran di tahun berikutnya. Semakin kecil alokasi anggaran bisa 

mengakibatkan berkurangnya hasil yang di dapat, bisa jadi hal ini pula yang 

menjadi sebab efektifitas kegiatan menjadi tidak dapat dicapai sebagaimana yang 

sudah dianggarkan. 

 

Evaluasi  Umum Kinerja Penganggaran Kabupaten Semarang 

Evaluasi umum terhadap Proses Penganggaran Program Terkait 

Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran: 

a) Permasalahan utama adalah adanya ketidaksinkronan data dalam pengukuran 

kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, 

Pemerintah Kab. Semarang memiliki upaya untuk mensinergikan data 

kemiskinan. 
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b) Sebagian besar peserta FGD menyatakan perlu adanya sinergi, sehingga satu 

program dengan program yang lain yang terkait dengan masalah kemiskinan 

dan pengangguran dapat berjalan dengan lebih baik. Diharapkan pula bahwa 

pemberdayaan yang ada tidak hanya bersifat infrastruktur. Pelibatan pihak 

swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi 

di Kab. Semarang.  

c) Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan lebih 

bersifat tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan masyarakat 

miskin dan pengangguran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut 

justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk 

masyarakat miskin dan pengangguran. 

d) Terdapat kegiatan yang mempunyai tingkat ekonomis yang bagus pada satu 

tahun, ternyata justru mengurangi porsi anggaran pada tahun berikutnya. 

e) Sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, 

yang berarti realisasi anggaran sama dengan yang dianggarkan. Sebenarnya 

tingkat ekonomis yang bagus adalah yang lebih kecil dari 100%.  

f) Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah 

dianggarkan (angka efisien realisasi selalu sama dengan angka efisien 

anggaran). 

g) Sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil 

(outcome) yang dicapai. Sehingga sangat sedikit kemudian yang bisa 

dianalisis tingkat efisiensinya. 

h) Terdapat kesulitan dalam melakukan analisis gap terhadap program dan 

kegiatan dalam dokumen RKPD, APBD, Realisasi APBD, LAKIP Bupati. 

Terdapat program yang sudah direncanakan dalam RKPD, namun tidak 

dianggarkan (dokumen APBD) apalagi direalisasikan (dokumen realisasi 

APBD). Namun ada pula yang tidak ada dalam RKPD, namun dianggarkan 

dan direalisasikan. Sayangnya dokumen LAKIP Bupati juga tidak mampu 

menutup kekurangan data tersebut, karena pelaporan dalam LAKIP juga 

kurang lengkap atau kurang detail. 
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E. Kesimpulan  

Permasalahan utama terkait berjalannya program pengentasan kemiskinan 

dan pengangguran yang terjadi adalah:  

1. Adanya ketidaksinkronan atau kekurangtepatan data dalam pengukuran 

kemiskinan. Kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dan berdampak 

langsung dengan kemiskinan dan pengangguran justru memiliki alokasi yang 

lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan 

pengangguran. Namun demikian, Pemerintah Kab. Semarang memiliki upaya 

untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak swasta melalui CSR 

dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kab. Semarang.  

2. Hal positif yang ditemukan adalah sebagian besar kegiatan yang dianalisis 

mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran sama 

dengan yang dianggarkan. Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan 

keluaran seperti yang telah dianggarkan (efisien), namun sebagian besar 

kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (outcome) yang 

didapat. Sehingga sangat sedikit yang bisa dianalisis tingkat keefektifannya. 

 

F. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka hal yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten adalah: 

a) Melakukan inventarisasi masalah terutama terkait dengan kemiskinan dan 

pengangguran, dan kemudian mengkomunikasikannya secara efektif pada 

setiap SKPD. 

b) Mensinergikan antara potensi daerah, penganggaran, dan program.  

c) Perlu penyamaan persepsi terutama mengenai ukuran kemiskinan.  

 

Sedangkan hal yang perlu ditindaklanjuti dari sisi penelitian adalah: 

a) Perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak 

hanya menyangkut program-program yang terkait dengan pengentasan 

kemiskinan dan pengangguran. Hal ini diperlukan mengingat hasil analisis 

kinerja bahwa tidak seluruh program bersifat efektif dan efisien, walaupun 
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dari sisi ekonomis telah terpenuhi. Analisis secara lebih luas membuat 

struktur kinerja anggaran dapat terpantau penetapannya. 

b) Perlu dilakukan FGD untuk mengurangi adanya fragmentasi 

penganggaran. Masalah fragmentasi penganggaran merupakan masalah 

yang muncul pertama kali dalam penyusunan anggaran, dan kondisi ini 

diakui menjadi salah satu penghambat proses penganggaran.  
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