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Seorang pimpinan pasti memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai acuan 
dari program/kegiatan yang akan diwujudkan, dan berjalannya program/kegiatan 
yang pemimpin akan laksanakan itu tidak dapat berjalan jika tidak ada anggaran 
sebagai penunjang dari program kegiatan tersebut. Maka dari itu program/kegiatan 
yang merupakan penjabaran atas visi dan misi itu hendaknya disesuaikan dengan 
alokasi anggaran.  

 Penelitian ini berusaha menganalisis antara visi dan misi bupati lama dan 
bupati terpilih kabupaten Kendal dengan anggaran yang dialokasikan, yakni alokasi 
anggaran yang ditetapkan per masing-masing sektor program/kegiatan. Analisis 
ditujukan dengan membandingkan antara Kebijkan Umum Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kabupaten Kendal Tahun 2011 sebelum 
revisi yang disesuaikan dengan visi dan misi Dra. Hj. Siti Nur Markesi selaku bupati 
lama dengan setelah revisi yang disesuaikan dengan visi dan misi dr. Hj. Widya 
Kandi Susanti, MM, selaku bupati terpilih. Dari sana dapat terlihat apakah alokasi 
anggaran setelah revisi itu lebih cenderung kepada visi dan misi bupati lama ataukah 
visi dan misi bupati baru. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis 
dengan sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui Indeph Interview dan studi dokumentasi dimana Indeph Interview dilakukan 
dengan wawancara kepada BAPPEDA dan DPPKD Kabupaten Kendal. Analisis data 
melalui reduksi data, display data dan verifikasi.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pergantian pimpinan di Kabupaten 
Kendal hanya terjadi perubahan jumlah dalam alokasi anggaran di masing-masing 
sektor dari program/kegiatan. Tidak adanya perombakan secara signifikan ini terjadi 
karena pada dasarnya bupati lama yakni Dra. Hj. Siti Nur Markesi dan bupati terpilih 
dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM. Ada beberapa alokasi anggaran yang mengalami 
kenaikan, tapi ada juga yang mengalami penurunan. Sehingga ada beberapa anggaran 
yang memang konsisten dengan visi dan misi yang ingin dicapai tapi ada pula yang 
belum konsisten. Dan kecenderungan alokasi anggaran tahun 2011 tersebut tidak 
lebih cenderung ke bupati lama ataupun bupati baru, tapi seimbang karena pada 
dasarnya selain melaksanakan program/kegiatan yang baru, bupati terpilih juga 
melanjutkan program dari bupati lama. 
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