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ABSTRACT 

 

Performance-based budgeting with attention to linkages between funding the expected 

outputs and outcomes including efficiency in achieving outcomes and outputs, so that the 

principles of transparency, efficiency, effectiveness and accountability can be achieved. 

Researcher choose Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) as an object of 

study because is one of the government agency that is under the auspices of the Republic of 

Indonesia and the finance ministry has an important role in regional development role. 

In this research, qualitative analytical descriptive method is used, collecting data 

based on the fact that there is then analyzed and interpreted through facts obtained so that it 

can be made a conclusion and suggestion by comparing that data with existing standards.  

Based on the results of research, by the author on the BAPPEDA and the discussion 

which refers to the rules set of the Domestic Minister, the researchers concluded that:  

1. BAPPEDA has implemented a reform of planning and performance-based 

budgeting.  

2. BAPPEDA has implemented based budgeting process in accordance with 

PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2009.  

Keywords : Performance based-budgeting, Performance, Regulation of the Domestic       

Minister. 

 

Analisis Proses ..., Rizky Januarsyah, Ak.-IBS, 2012



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : Rizky Januarsyah 

NIM  : 200712079 

Jurusan : Akuntansi  

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan 

hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan Skripsi 

ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia 

mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan dan 

tata tertib STIE Indonesia Banking School.  

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.  

 

Jakarta,  Oktober 2012 

 

             Penulis,  

 

 

 

(Rizky Januarsyah) 

Analisis Proses ..., Rizky Januarsyah, Ak.-IBS, 2012



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat 

dinilai kurang pesat, Akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Salah 

satu hasil akuntansi sektor publik yang paling sering digunakan yaitu laporan keuangan. 

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi 

manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi 

kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan 

merupakan salah satu betuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Beberapa otoritas keuangan di sektor swasta, seperti pasar modal 

dan lembaga pengawas pasar modal, mensyaratkan dibuatnya laporan keuangan yang telah 

diaudit untuk memberikan jaminan keandalan dan dapat dipercayainya laporan keuangan. 

Selain itu laporan keuangan perlu dilampiri pengungkapan (disclosure) mengenai informasi-

informasi yang dapat memengaruhi keputusan. Demikian juga pada sektor publik, organisasi 

sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu 

diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. 

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas 

sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan 

pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, 
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mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk 

pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah 

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun 

kebutuhan pihak eksternal. Perkembangan akuntansi sektor publik pada era globalisasi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik 

akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan 

berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat 

tuntutan lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh 

lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). 

Organisasi sektor publik saat ini tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, 

memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang 

dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima 

dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi 

sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang 

relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses 

untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya 

(Mardiasmo, 2002). 

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan 

sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Akuntansi dan laporan keuangan 

mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan 

pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk 

menilai kinerja organisasi. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap 
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transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran 

yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) sebagai pengganti sistem 

penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting. Dalam sistem Line Item Budgeting 

penekanan utama adalah terhadap input, yang terdapat perubahan terletak pada jumlah 

anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan kurang menekankan pada 

output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang 

ditetapkan secara nasional (Bambang Sancoko, 2008).  

Memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga 

prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai, 

menggunakan prinsif anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Kunci 

pokok untuk memahami Performance Based Budgeting adalah pada kata “Performance atau 

Kinerja”. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja 

sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa 

indikator kinerja (performance indicators). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya 

sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga selanjutnya 

dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang telah ditetapkan (Bambang Sancoko, 

2008). 

Proses penyusunan anggaran pada setiap organisasi merupakan suatu hal yang penting, 

dikarenakan anggaran merupakan rencana tindakan manajerial untuk mencapai tujuan 

organisasi. Negara/daerah sebagai suatu entitas sektor publik juga memanfaatkan anggaran 
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sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anggaran pemerintah daerah kita kenal sebagai APBD 

(Anggaran Pemerintah Belanja Daerah). APBD sebagai anggaran sektor publik harus 

mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran daerah 

pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat rakyat kepada eksekutif dan legislatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, anggaran daerah harus 

disusun dengan paradigma yang baru (Bambang Suprasto, 2003). 

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian mengenai proses penyusunan 

anggaran pada instansi pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), sesuai dengan uraian diatas. Alasan penulis memilih BAPPEDA karena 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, 

sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja 

dari Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEDA tersebut sebagai batasan dari penulis dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Proses Penerapan 

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah (studi kasus bagian 

keuangan sekretariat BAPPEDA)”. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan penulisan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Proses penerapan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti apakah yang 

diterapkan pada bagian keuangan Sekretariat BAPPEDA?  
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2.  Proses penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti apakah yang diterapkan 

pada bagian keuangan di sekretariat BAPPEDA yang sudah dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 mengenai penyusunan rencana 

kerja dan anggaran?  

 

1.3  Pembatasan Masalah  

 Penelitian ini akan difokuskan pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh 

Utara. Titik berat pembahasan adalah pada hal –hal yang terkait dengan proses penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sasaran penulis adalah untuk meyakinkan bahwa 

proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk tahun 2010 pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

prinsip - prinsip anggaran berbasis kinerja.  

 
1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat BAPPEDA. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui proses penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja bagian keuangan di 

sekretariat BAPPEDA. 
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2.  Mengetahui apakah penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan 

oleh Sekretariat BAPPEDA telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 25 tahun 2009 di bagian keuangan sekretariat BAPPEDA.  

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi:  

1. Peneliti  

 Menanbah dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah 

tentang “Proses penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 

pemerintahan daerah”. Penulisan ini juga sebagai sarana untuk menganalisis 

peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah RI dengan Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian 

diimplementasikan dalam pelaksanaannya. 

2. Bagi instansi terkait  

Sebagai salah satu sarana penerimaan masukan, saran serta tolak ukur bagi pihak 

instansi yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pihak instansi terkait 

dalam “Proses penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja”.  
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3. Bagi pembaca hasil penelitian  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, serta menambah informasi, sehingga dapat juga dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian berikutnya.  

 
1.6  Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang penulis memilih topik penelitian beserta 

masalah penelitian yang akan dibahas. Selain itu dijelaskan juga tujuan dan manfaat 

dilakukannya penelitian dan bagaimana sistematika penulisan penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Terdiri atas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan tujuan 

untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian, metode pengumpulan 

data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara yang diambil penulis untuk 

mengolah data dan informasi yang telah didapat. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis 

sehubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan untuk diteliti.  

BAB V  KESIMPULAN  

Merupakan penutup dari semua bab yang berisi kesimpulan atas penelitian yang 

telah dilakukan dan saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas objek 

penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Organisasi Sektor Publik  

A.  Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik 

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui 

pajak atau pendapatan Negara lain yang diatur dengan hokum. Keberadaan organisasi sektor 

publik dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, 

partai politik, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan puskesmas semuanya adalah organisasi 

sektor publik. Semua organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Mereka 

menyediakan pendidikan, listrik, dan jasa-jasa lainnya. Mereka memberikan jasa pelayanan 

tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya. 

Organisasi sektor publik ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat secara 

bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan 

distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan 

pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu, warga masyarakat akhirnya 

membayar sejumlah pajak untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh 

pengurus tersebut (Mohamad Mahsun, 2006). 
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Menurut Deddi Nordiawan, 2006. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas 

ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena 

memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. 

Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi, 

berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari 

laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba.  

Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, perbedaan sifat dan 

karateristik sektor publik dan sektor swasta menurut Mardiasmo, 2002 antara lain: 

Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor 

Swasta. 

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sember Pendanaan 

Pajak, retribusi, utang, obligasi, 

pemerintah, laba BUMN/BUMD, 

penjualan asset Negara, dsb 

Pembiayaan internal: Modal 

sendiri, laba ditahan, penjualan 

aktiva. 

Pembiayaan eksternal: Utang 

bank, obligasi, penerbitan saham. 

Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat (publik) dan 

parlemen (DPR/DPRD). 

Pertanggungjawaban  kepada 

pemegang saham dan kreditor. 

Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis 
Fleksibel: datar, pyramid, limas, 

fungsional, dsb.  

Karateristik 

anggaran 
Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistim akutansi Cash Accounting Accrual Accounting 

 (Sumber: Mardiasmo, 2002) 
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B.  Jenis-jenis Organisasi 

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai, 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut setiap organisasi akan mengonsumsi 

sejumlah input untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan 

transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi bentuk lain yang lebih 

bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi 

tergantung pada tipe organisasi, pada dasarnya terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi 

Mohamad Mahsun, (2006). Yaitu : 

1. Pure-Profit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan /atau jasa 

dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bias 

dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor 

swasta dan kreditor. 

2. Quasi-Profit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan /atau jasa 

dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya 

sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal 

dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota. 

3. Quasi-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan /atau jasa 

dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). 

Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, 

kreditor. 
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4. Pure-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan /atau jasa 

dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber 

pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba 

BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan asset Negara dan sebagainya. 

 
2.1.2 Anggaran Sektor Publik  

A.  Dasar Hukum yang Mengatur Sistem Penganggaran Sektor Publik  

 UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 

Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya 

undang-undang ini adalah untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang 

terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah 

negara Republik Indonesia, meskipun sebagian masih menggunakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lama. Kelemahan perundang-undangan dalam 

bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. 

 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya 

undang-undang ini karena Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia yang terakhir, 

yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 yang merupakan pembaharuan dari 

Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun 1925 Nomor 448 sudah tidak lagi 

memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang 
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tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan 

di bidang perbendaharaan negara, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan 

demokrasi, ekonomi dan teknologi modern. 

 UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. 

Undang-undang ini terdiri dari 8 bab dan 29 pasal. Dasar pemikiran ditetapkan 

undang-undang ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksaan 

keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 

25E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Undang-undang ini berisi 16 bab dan 240 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya 

undang-undang ini adalah : 

a. Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

b. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maksudnya untuk 

menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban 

senyatanya, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian 
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otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari 

tujuan nasional. 

 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Undang-undang ini berisi 15 bab dan 110 pasal. Pembentukan Undang-Undang 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan 

untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah 

yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut 

menganut prinsip money follows fungtion, yang mengandung makna bahwa 

pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 

 UU RI No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat 8 pasal yang mengatur tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite 

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah 

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 PP RI No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan Pemerintah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada peraturan-peraturan 

perundangan yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama UU No. 32 tentang 
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Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu peraturan perundangan lain 

yang menjadi acuan adalah UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, serta UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

 Peraturan Mentri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan 

menteri No 13 Tahun 2006 tentang pedomen pengelolaan keuangan daerah. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009. 

 Peraturan Bupati Aceh Utara No 24 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan 

jangka menengah (RPJM) kabupaten Aceh Utara tahun 2007-2012. 

 

B.  Pengertian Anggaran Sektor Publik  

Menurut Heribertus A. P (2006), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi 

kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan akuntabilitas 

atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan 

uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang 

penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program 

maupun aktivitas. Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 

aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. Secara rinci, 

anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk 
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membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana 

untuk membiayai program dan aktivitas tersebut. 

Anggaran publik berisi tentang rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan 

aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan 

dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2002). 

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010). Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai 

paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan 

terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data 

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. National Committee on 

Governmental Accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi Governmental 

Accounting Standards Board (GASB), mendefinisikan anggaran (budget) sebagai berikut:  

“A budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed 

expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them”. 

Maksudnya adalah anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang 

mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu sekaligus berisi 

juga usulan cara untuk membiayai pengeluaran tersebut (Indra Bastian, 2010).  

Menurut Freeman, dalam Deddi Nordiawan (2006), anggaran adalah sebuah proses 

yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang 

dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating 

resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkap peran startegis anggaran 
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dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya 

berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali 

keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi 

dan peran penting anggaran.  

C.  Fungsi Anggaran Publik 

Mohamad Mahsun mengungkapkan dalam bukunya (2006), disebutkan ada beberapa 

fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain:  

1. Alat Perencanaan  

Agaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai 

perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi 

dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian 

strategis.  

2. Alat Pengendalian  

Agaran sektor publik berfungsi sebagai instrument yang dapat mengendalikan 

terjadinya pemborosan-pemborosan pengeluaran. Berdasarkan anggaran yang 

diajukan.  

3. Alat Kebijakan Fiskal  

Agaran sektor publik digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah 

kebijakan fiscal, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, 

yang akan mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi.  
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4. Alat Politik  

Agaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan 

kesepakatan atas penggunaan dana publik.  

5. Alat Koordinasi dan Komunikasi  

Agaran sektor publik merupakan instrument untuk melakukan koordinasi antar 

bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi, anggaran sektor publik 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.  

6.  Alat Penilaian Kinerja 

Agaran sektor publik merupakan wujut komitmen dari pihak eksekutif sebagai 

pemegang anggaran kepada pihak legislative sebagai pemberi wewenang. Kinerja 

pihak  eksekutif sebagai manajer publik dinilai berdasarkan pencapaian target 

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.  

7.  Alat Motivasi  

Agaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk 

bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan..  

8. Alat untuk Menciptakan Ruang Publik  

Agaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok 

masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak 

terorganisir. 
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D.  Jenis-jenis Anggaran  

Deddi Nordiawan mengungkapkan dalam bukunya (2006), secara garis besar anggaran 

dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal. 

Berdasarkan jenis aktifitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan 

anggaran modal. Anggaran Operasional (current budget) digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 

satu tahun. Anggaran operasional ini sering juga dikelompokkan sebagai pengeluaran 

pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan 

jumlahnya kecil serta tidak menambh fungsi suatu aset. Anggaran Modal (capital 

budget) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti 

gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagaina. Belanja modal adalah pengeluaran 

yang manfaatnya cendrung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah 

asset atau kekayaan organisasi sektor public, yang selanjutnya akan menambah anggaran 

operasional untuk biaya pemeliharaannya. 

2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted 

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan 

anggaran enacted. Anggaran tentatif (tentative budget) adalah anggaran yang tidak 

memerlukan pengesahan dari lembaga legislative kerena kemunculannya yang dipicu 

oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran Enacted (enacted budget) 

adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga 

legislative. 
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3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus 

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi Dana Umum (General 

Budget) dan Dana Khusus (Special Budget). Dana Umum  digunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari sedangkan Dana Khusus 

dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya dana pelunasan utang 

(Dedt Service Fund) yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.  

4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel 

Dalam anggaran tetap  (Fixed Budget), apropriasi belanja sudah ditentukan 

jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipunada 

peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel (flexible 

budget), harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara 

keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. 

5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislalif. 

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif dan 

anggaran legislalif. Anggaran eksekutif (executive budget) adalah anggaran yang disusun 

lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintahan, sedang anggaran legislalif  (legislative 

budget) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislative tanpa melibatkan pihak 

eksekutif. 

Selain kedua jenis tersebut, ada juga yang disebut anggaran bersama (joint budget), 

yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan 

legislative. Sedangkan sebuah anggaran yang disusun oleh komite khusus disebut 

anggaran komite (committee budget).  
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E. Prinsip–prinsip Penganggaran Publik  

Secara tradisional prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal 

dengan  “The Three Es”, yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif (Jones dan Pendlebury dalam 

Indra Bastian 2010). Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, 

efektivitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output 

dan input. Dalam perkembangannya, munculnya konsep “good governance” sangat 

menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (agree, 2000 dalam Indra 

Bastian 2010). 

Tabel 2.2 Prinsip Penganggaran. 

Prinsip pertama, demokratis, mengandung makna bahwa anggaran, baik yang  

berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus 

ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur 

masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. 

Prinsip kedua, adil, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi 

kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok 

dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 

Prinsip ketiga, transparan, adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung 

jawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga 

masyarakat umum. 

Prinsip keempat, bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara 

berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada 

etika dan moral yang tinggi. 
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Prinsip kelima, berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan 

secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. 

Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. 

Prinsip keenam, akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. 

(Indra Bastian 2010). 

 

Pada dasarnya, keseluruhan prinsip-prinsip tersebut harus dapat diakomodasi secara 

utuh dalam sistem penganggaran publik. Namun, sesuai perkembangan zaman, sistem 

penganggaran harus mampu mengakomodasi dinamika prinsip-prinsip tersebut di atas (Indra 

Bastian, 2010). 

 Menurut Mardiasmo (2002), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi : 

 Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum 

eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

 Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh 

karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran 

yang bersifat komprehensif. 

 Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum 

(general fund). 
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 Nondiscrenationary Appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, 

efisien dan efektif. 

 Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun 

multi-tahunan. 

 Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang 

dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta 

dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate 

pengeluaran. 

 Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 

membingungkan. 

 Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

 

F. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. 

Proses penyusunan anggaran bertujuan : (Mohamad Mahsun, 2006). 

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar 

bagian dalam lingkungan pemerintahan. 
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2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa 

publik melalui proses pemrioritasan. 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. 

Selanjutnya, Mohamad Mahsun mengungkapkan dalam bukunya (2006), faktor 

dominan dalam proses penganggaran antara lain : 

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 

2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah 

3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target 

4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan 

pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam dan 

sebagainya. 

Sedangkan menurut, Mohamad Mahsun mengungkapkan dalam bukunya (2006), 

menyebutkan, pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melalui 

tahapan, yaitu:  

1.  Tahap Persiapan Anggaran  

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang tersedia. Faktor tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi juga perlu 

mendapat perhatian.  

2. Tahap Ratifikasi Anggaran  

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan 

cukup berat. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki 
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managerial skill namun juga harus memiliki political skill, sales manship dan, 

coalition building yang memadai. 

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran  

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

manajer keuangan publik adalah sistem akutansi, sistem informasi akutansi dan sistem 

pengendalian manajemen.  

4.  Tahap Pelaporan dan Evaluasi  

Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini anggaran 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. 

 

2.1.3 Anggaran Tradisional 

A. Ciri Anggaran Tradisional 

 Anggaran Tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara 

berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu : (a) cara 

penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan 

susunan anggaran yang bersifat line-item (Mardiasmo, 2002). 

 Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah : (c) 

cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan ; dan (f) menggunakan prinsip 

anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mengungkapkan 

besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional 

tersebut gagal dalam memberikan informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang 
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dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan 

anggaran. 

Incrementalism 

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan 

pertanggung jawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu 

hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada 

sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk 

menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang 

mendalam. Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, 

namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena 

kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun 

dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar. Masalah 

utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep 

value for money. Konsep ekonomi, efisien seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam 

penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for 

money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang 

pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang 

penting untuk dilaksanakan. 

Line-item 

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-time yang didasarkan 

atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak 

memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah 
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ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak 

relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya demikian, penggunaan 

anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kerja secara akurat, 

karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan 

dalam menggunakan dana yang diusulkan. Penyusunan anggaran dengan struktur line-item 

dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksud untuk mengontrol 

pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat 

penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, 

pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja, dan 

sebagainya, bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang 

dilakukan (Mardiasmo, 2002). 

B. Kelemahan Anggaran Tradisional 

 Dalam buku Mardiasmo (2002), dilihat dari berbagai sudut pandang, metode 

penganggaran tradisional memilikibeberapa kelemahan, antara lain: 

1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan 

rencana pembangunan jangka panjang. 

2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah 

diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 

3. Lebih berorientasi pada input dari pada output. Hal tersebut menyebabkan 

anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan 

dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam 

bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. 
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4. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara 

keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, 

overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. 

5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran turin dan pengeluaran 

modal/investasi. 

6. Anggaran tahunan bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya 

terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong 

praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). 

7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak 

memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya 

adalah munculnya budget padding atau  budget slack. 

8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme 

pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi 

anggaran dan ‘manipulasi anggaran’. 

9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi 

dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. 

 

2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja (Performance budgeting). 

A.  Definisi Anggaran Berbasis Kinerja  

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
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organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok 

individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut 

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja 

seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

  Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for 

money dan pengawasan atas kinerja output, pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme 

penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional 

dalam proses pengambilan keputusan, untuk mengimplementasikan hal-hal tersbut anggaran 

kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis ( Muhammad Mahsun, 2006 ). 

  Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan 

penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan 

sasaran program, penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dengan 

perumusan program dan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan program 

tersebut. Anggaran yang berbasis kinerja (Performance budgeting) adalah sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi, 

misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber 

daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (output 

measurement) sebagai indikator kinerja organisasi. Dengan kata lain, performance 

budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (work 

load) dan biaya unit (unit cost) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali 

dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan 
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sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, 

baik dari sisi executive maupun legislative. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai 

pencerminan program kerja ( Mardiasmo, 2002). 

 

Output Organisasi

Orientasi

Performance Budgeting

Berkaitan dengan

Visi Organisasi Misi Organisasi Rancangan Strategis
Organisasi  

 

Gambar 2.2 Performance Budgeting (Sumber: Indra bastian, 2010). 

 

B. Konsep-konsep pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam 

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa 

efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi Anggaran Berbasis Kinerja yang 

menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran 

(tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan) untuk mencapai tujuan strategis 
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adalah harus menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-

masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur 

pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan 

akrual (Bambang Sancoko, 2008). 

Lenvine (1996) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja organisasi publik, yakni : 

1.  Responsivitas (responsiveness): menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 

menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data 

organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan program organisasi, 

sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan untuk mengidentifikasi demand 

dan kebutuhan masyarakat. 

2.  Responsibilitas (responsibility): pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 

organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis 

terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan 

mencocokan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur 

administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi. 

3.  Akuntabilitas (accountability): menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Data 

akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, 

para pejabat politis, dan oleh masyarakat.  
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 Pengukuran kinerja (performance measurement)adalah suatu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, 

termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilakan barang 

dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada 

pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan 

dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan Robertson 

(2002) dalam buku Mohammad Mahsun, (2006). 

 

C.  Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja  

Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep value for money 

(ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip good corporate governance, termasuk 

adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang 

dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan (dalam 

riset Bambang Sancoko, 2008).  

1.  Prinsip Value for Money  

Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud dan bersifat subyektif 

sehingga sering disalah artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam 

menentukan apakah prinsip value for money telah diterapkan dan dicapai dengan baik, 

dalam kaitannya dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk menilai apakah negara 

telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki. Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa 

melainkan juga memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang 

digunakan, ketepatan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam menilai apakah 
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secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk “value” (nilai) yang baik. Pencapaian 

value for money sering digambarkan dalam bentuk “Ekonomis, Efisien, Efektif” (tiga E). 

2.  Prinsip Good Corporate Governance  

Hampir semua pemerintahan yang mengaku menjalakan administrasi publik yang 

modern telah diadopsi Prinsip good corporate governance. Good governance antara lain 

dipahami sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan karakteristik utama yaitu 

partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity and 

inclusiveness, effectiveness and efficiency dan accountability. 

Selanjutnya diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan mampu menjamin 

terciptanya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 

melindungi kaum minoritas dan suara masyarakat didengar dalam rangka pengambilan 

keputusan. Masing-masing prinsip utama tersebut selanjutnya secara ringkas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Prinsip Good Corporate Governance. 

Participation, adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas termasuk adanya 

jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk 

adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas. 

Rule of law, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat dari 

proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang begitu juga 

aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-undang.  

Transparency, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggungjawab pengelolaan 

keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, 
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pencatatan, audit keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan 

keuangan.  

Responsiveness, sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan 

publik dalam waktu yang masuk akal.  

Consensus orientation, penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada 

pada masyarakat luas atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. 

Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif 

dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan perspektif 

jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan 

bagaimana mencapai tujuan pembangunan.  

Equity and inclusiveness, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem 

penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan 

seluruh masyarakat bukan hanya sebagian golongan. Sehingga seluruh masyarakat 

merasakan bagian dari kebijakan penganggaran dan tidak merasa seolah-olah anggaran 

yang dibuat oleh pemerintah hanyalah untuk kepentingan pemerintah. 

Effectiveness and efficiency, anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua 

prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah 

melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar 

untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber 

daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar.  

Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas 

membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertangggungjawabkan 
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anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. 

Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan 

akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.  

(Sumber: Bambang Sancoko, 2008) 

 

D. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 

 Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu 

pengukuran kinerja antara lain: 

a.   Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum eksplisit) tentang apa yang ingin 

dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan 

secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau 

teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan 

indikator dan ukuran kinerja secara tepat. 

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-

hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja 

mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. 

c.   Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah 

membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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d. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas). 

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 

mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja 

organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian 

kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan 

organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. 

 

E.  Metodologi Pengukuran Kinerja  

 Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan 

, sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi tujaun dan 

strategi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan rencana 

kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dituangkan 

dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan 

(Formulir PKK). Dalam rencana kinerja, selain menetapkan kegiatan–kegiatan yang akan 

dilaksanakan, juga ditetapkan pula indikator kinerja kegiatan dan target–target kegiatan. 

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut : 
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a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output, misalnya 

sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 

b. Indikator keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik 

dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan 

program berdasarkan masukan yang digunakan. 

c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan 

ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

 Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

yang dijelaskan secara terperinci (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)). 

 

F.  Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja 

mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat 

dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal 

organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial 

keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal 

organisasi sektor publik: (Mohammad Mahsun, 2006). 
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1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja. 

2. Memastikan tercapainya rencana kerja yang telah disepakati. 

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan 

rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang 

telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki 

kinerja organisasi. 

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan/rakyat sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

2.1.5 Siklus Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2010 

A. Kebijakan Umum APBD (KUA) 

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu system anggaran yang 

mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau 

input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan 

Analisis Proses ..., Rizky Januarsyah, Ak.-IBS, 2012



pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, 

dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama – sama 

DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat petunjuk dan 

ketentuan – ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan 

APBD.  

 Kebijakan Umum APBD memuat komponen – komponen pelayanan dan 

tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah 

daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja 

pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Penyusunan KUA pada dasarnya 

merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) daerah. Tingkat pencapaian atau 

kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya 

merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada 

Rencana Jangka Menegah Daerah dan Rencana Jangka Panjang Daerah. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

I. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang diterapkan dalam 

rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang diterapkan oleh 

daerah. 

II. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan 

kondisi dan kemampuan daerah. 
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III. Penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro daerah, meliputi 

perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan 

rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan. 

IV. Asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran yang akan 

datang (laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti 

kenaikan harga BBM dan gaji PNSD) 

V. Kebijakan pendapatan daerah yang menginformasikan total rencana pendapatan, 

meliputi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain – lain 

pendapatan daerah yang sah, serta strategi untuk mencapainya.   

VI. Kebijakan belanja daerah menginformasikan total rencana belanja daerah dan 

langkah – langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi 

dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di 

daerah. 

VII. Kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi deficit belanja daerah atau 

memanfaatkan surplus APBD. 

VIII. Memuat KUA yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategis dan prioritas 

APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran. 

IX. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. 

X. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan member peluang untuk 

pengembangan kreativitas pelaksananya. 
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B. Teknis Penyusunan APBD 

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu 

memperhatikan hal-hal teknis berikut: 

1. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai 

wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

agar Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2010 

secara tepat waktu. 

2. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah agar memenuhi 

jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-

PPAS bersama DPRD hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBD antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD. 

3. Secara materi perlu singkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS 

serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi dan seluruh 

RKA-SKPD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program 

Nasional dan Daerah dalam upaya penigkatan pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. 

4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, materi KUA 

mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umu dan tidak menjelaskan hal-hal yang 

bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: 

a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator 

ekonomi makro daerah. 
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b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD 2010 termasuk laju inflasi 

pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi 

daerah. 

c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana 

sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2010. 

d. Kebijakan daerah yang mencerminkan program utama dan langkah 

kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang 

merupakan refleksi singkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil daerah. 

e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi deficit dan surplus 

daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam 

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. 

5. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan 

dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. 

PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD 

berdasarkan program dan kegiatan. Pagu tersebut akan menjadi pagu sementara 

setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD 

serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

6. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala 

Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang 

bersamaan dan selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut 

ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga ketterpaduan KUA dan PPAS 

dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif. 
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7. Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 

kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD memuat prioritas 

pembangunan daerah dan program /kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran 

sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-

SKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud 

meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 

8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak 

langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus 

pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan 

SKPD. 

9. RKA-PPKD memuat rinci 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. 

10. Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBD ditiadakan, seperti dasar 

hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan, dan tarif 

pungutan/harga satuan. 

11. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa rancangan 

KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 

pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan. Selanjutnya pasal 104 ayat (1) 

menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
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tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu 

pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, mengingat pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 diperkirakan 

dilaksanakan pada bulan agustus 2009, maka KUA dan PPAS serta RAPBD 

dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sejalan dengan proses politik 

dimaksud secara tepat waktu. 

12. Dalam hal terdapat kendala dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan 

peraturan daerah tentang APBD 2010 meskipun telah dilakukan penambahan waktu, 

Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk 

mendapatkan pengesahan dari Menteri dalam Negeri terhadap APBD provinsi dan 

Gubernur terhadap APBD kabupaten/kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006. 

13. Dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan akibat dinamika perkembangan 

yang terjadi dan untuk memberikan ruang bagi Kepala Daerah dalam menangani 

masalah tersebut, Pemerintah Daerah mencantumkan kriteria tertentu terkait dengan 

belanja dalam kategori mendesak atau darurat dalam peraturan daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2010. 

14. Bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan 

dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, 

maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerha tentang APBD, Pemerintah 

Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan 

persetujuan pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi 
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setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

15. Pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 diupayakan dilakukan setelah 

penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2009 dan paling lambat ditetapkan pada akhir bulan September 2010. 

Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Daerah 

tetap melakukan Perubahan APBD sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. 

Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBD agar 

memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Bambang Suprasto H. (2003, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas 

Udayana, Denpasar), sudah pernah melakukan penelitian mengenai peluang dan tantangan 

implementasi anggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Proses penyusunan dan 

sasaran yang ingin dicapai dari sistem anggaran berbasis kinerja menggambarkan adanya 

peluang bagi daerah untuk mengembangkan visi dan misi serta mewujudkan keinginan dan 

harapan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja ini juga memberi tantangan yang tidak ringan. Sistem 

anggaran berbasis kinerja dan otonomi daerah menuntut Pemda kreatif untuk menggali dan 

memanfaatkan potensi daerah secara optimal untuk kemajuan daerah. 

Durachman (2005) dalam naskah publikasi untuk mencapai serajat Sarjana S-2, juga 

melakukan penelitian mengenai analisis proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 

Dinas Kesehatan provinsi Jambi tahun 2006. Dia menyimpulkan bahwa, perencanaan staf 
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belum mengikuti dan mendanai layanan unit pelatihan program. Kemudian proses 

pengelolaan anggaran masih bersifat parsial. Komponen dana yang tersedia belum relevan 

dengan rencana strategis dan tugas pokok dan fungsi serta kurangnya keterlibatan staf ini 

disebabkan tidak adanya dana tim perencanaan. 

 Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan replikasi terhadap penelitian yang dilakukan 

oleh Durachman dengan perbedaan sedikit konsep dan obyek serta tahun penelitian. Peneliti 

mencoba melakukan analisis proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada instansi 

pemerintah dengan studi kasus di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA). 

 

2.3  Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran penelitian ini merupakan gambaran terstruktur dari penelitian 

yang akan dilakukan terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada bagian 

Keuangan Sekretariat di BAPPEDA. Kerangka pemikiran ini diperoleh melalui tahapan-

tahapan yang akan dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Proses tahapan-tahapan 

tersebut dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana Proses 

Penerapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagian Keuangan Sekretariat di 

BAPPEDA dan apakah proses tersebut telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

untuk bagian keuangan sekretariat BAPPEDA. 
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Tahapan proses yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian terhadap proses 

penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat BAPPEDA sebagai acuan 

implementasi pelaksanaan yang kemudian disesuaikan dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu PERMENDAGRI Nomor 25 tahun 2009. 

Kesesuaian tersebut akan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja 

dapat menunjukkan efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. 

         KOMPARATIF PERMENDAGRI SOP BAPPEEDA 

SESUAI / TDK SESUAI 

KESIMPULAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai objek penelitian, 

sesuai dengan kerangka pemikiran di atas. BAPPEDA berkewajiban mendukung 

terwujudnya perencanaan pembangunan yang profesionalisme, maksud  yang terkandung 

dari pernyataan visi profesionalisme diatas adalah suatu sikap/tindakan dari setiap aparatur 

yang benar-benar disiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap tugas yang 

diembannya dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada kabupaten Aceh Utara. 

Penelitian ini dikhususkan pada Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEDA dimana 

sebagai unit organisasi di lingkungan BAPPEDA yang bertugas sebagai penyusun anggaran, 

perbendaharaan dan akuntansi serta pelaporan keuangannya. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini sendiri beralamatkan di Jalan Samudera No.53 

Lhokseumawe, Aceh Utara. Peneliti melakukan kegiatan pencarian data pada tempat 

tersebut selama lima hari, yaitu pada hari tanggal 8, 9, 10 November,1 dan 2 desember  

2011, serta melakukan komunikasi dengan responden via email dan telepon.  

Jenis penelitian yang diambil ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis 

studi kasus. Analisis studi kasus merupakan analisis mendalam dan konstektual terhadap 

situasi yang mirip dalam organisasi.  
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3.2  Metode Pengumpulan Data  

3.2.1  Jenis data  

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan 

data sekunder. Data primer langsung dari responden yaitu bagian keuangan sekretariat 

BAPPEDA selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

situs website BAPPEDA dan proses penerapan penyusunan anggaran sebagai pembahasan 

yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini. 

 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data, 

diantaranya sebagai berikut :  

 Studi Lapangan (Field Study)  

Di dalam studi lapangan ini, penulis melihat secara langsung obyek penelitian untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan tema yang diambil dengan menggunakan 

teknik penumpulan data sebagai berikut:  

o Wawancara  

Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan tim satuan kerja bagian 

keuangan sekretariat BAPPEDA yang merupakan staf atau pegawai 

berkompeten menguasai dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran 

dan pelaporan kinerja.  
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o Observasi  

Peneliti melakukan pengamatan langsung di bagian penyusunan anggaran 

melalui proses pengamatan prosedur penyusunan anggaran pada bagian 

tersebut dengan dokumen beserta modul modul yang dibutuhkan dari 

peraturan yang telah ditetapkan.  

o Penelitian Kepustakaan  

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis 

sebagai acuan dalam melakukan analisis dan dasar pertimbangan untuk 

mengeksplorasi berbagai variabel permasalahan.  

 

3.3  Metode Analisis Data  

Metode deskriptif analisis kualitatif, metode yang digunaka pada penelitian ini, yaitu  

melakukan pengumpulan data-data sesuai kenyataan yang ada untuk kemudian dianalisa dan 

diintepretasikan  melalui fakta yang diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu 

kesimpulan dan saran dengan membandingkan data tersebut dengan standar yang ada. 
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Melakukan pengumpulan data-data

Mengolah data dengan cara
membandingkan

Mengambil kesimpulan dari
pengolahan data

Start

Finish
 

Gambar 3.1 Metode Analisis Data. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat Instansi  

A.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara 

merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980, dalam pelaksanaan 

tugasnya Bappeda berpedoman kepada Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 185 tahun 

1980 sebagai pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Aceh Utara. Bappeda adalah salah satu perangkat daerah sebagai unsur 

penunjang/pembantu pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan dan 

pengendalian pembangunan daerah pada kabupaten Aceh Utara. 

 Sesuai dengan kedudukannya tersebut, Bappeda Kabupaten Aceh Utara mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan. 

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang. 

c.  Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan. 
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e. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, ketenagakerjaan, 

sarana,   dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia. 

f.  Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di 

daerah yang bersumber dari APBD, APBA dan APBN. 

g. Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah. 

h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis, dan 

i.  Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

B. Visi dan Misi BAPPEDA 

1.  Visi 

 Dalam rangka mengisi otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, dengan Qanun nomor 

1 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) telah ditetapkan visi 

masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam. Visi ini akan diwujudkan antara lain 

melalui misi meningkatkan profesionalisme dan spiritual aparatur pemerintah daerah yang 

berfungsi melayani masyarakat, produktif dan bebas dari praktek KKN. 

 Sehubungan dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara kaffah, sosok pemerintahan 

daerah yang bersih dan bebas KKN merupakan pilihan wajib agar mampu menjabarkan dan 

melaksanakan program prioritas sebagai kebijakan strategic daerah. Program pemerintah 

tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan berbagai 

kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Perencanaan pembangunan yang 

baik (Good Governance) merupakan isu paling terkemuka dengan penyelenggaraan 
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pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance telah menimbulkan krisis 

multi dimensi berkepanjangan. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, perjuangan 

melakukan reformasi telah membuahkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintah dan 

pembangunan sebagaimana maksud TAP MPR Nomor VI/MPR/1998 menjadi UU Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 

 Sesuai dengan isu stratejik tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Aceh Utara dituntut berperan dalam melakukan pengembangan 

perencanaan pembangunan daerah yang sangat berperan aktif dalam kerangka 

penyelenggaraan pembangunan, maka dibutuhkan perencanaan yang matang dalam 

mewujudkan pembangunan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah dan 

pusat. 

 Oleh karenanya, visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah “Terwujudnya 

Perencanaan Pembangunan yang profesionalisme”. Maksud yang terkandung dari 

pernyataan Visi Profesionalisme diatas adalah suatu sikap/tindakan dari setiap aparatur yang 

benar-benar disiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya. 

Setiap aparatur diharapkan mampu menghayati tugas pokoknya dengan semangat kerja yang 

tinggi terhadap bidang tugasnya dan selalu bersikap lebih memuaskan seluruh instansi 

maupun masyarakat. 
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2.  Misi 

 Untuk mewujudkan visi tersebut diatas sesuai dengan fungsinya Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah juga telah melakukan perubahan-perubahan atau revisi terhadap misi 

terdahulu dan merumuskan menjadi : 

a.  Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah secara 

terarah. 

b. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi dan penelitian pembangunan 

daerah secara sinergis dan komprehensif. 

c.  Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan daerah yang kredibel. 

d. Mewujudkan pelaksanaan dan pengamalan syariat Islam dalam semua aspek dan 

dimensi kehidupan masyarakat secara menyeluruh serta penegakan hukum positif 

lainnya. 

e. Mewujudkan perdamaian, keamanan dan ketertiban dalam segala aspek kehidupan 

serta membangun hubungan dan kerjasama yang harmonis dan konstruktif dengan 

semua pihak. 

f. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean 

government), meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, dan memperbaiki 

kesejahteraan aparatur. 

g. Merekonstruksi, merevitalisasi dan mengembangkan semua sektor ekonomi dengan 

titik berat pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan 

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Analisis Proses ..., Rizky Januarsyah, Ak.-IBS, 2012



h. Mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan dan kota-kota pusat pertumbuhan di 

kawasan barat, tengah dan timur dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan 

kawasan pedesaan/kawasan pedalaman dengan mengembangkan agropolitan sebagai 

pusat pertumbuhan pedesaan. 

i. Mewujudkan pemerataan, perluasan, dan peningkatan kualitas pendidikan pada 

semua jenjang dan jalur pendidikan disertai perbaikan kesejahteraan tenaga 

kependidikan, baik pada sekolah umum maupun sekolah agama (madrasah) dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai iptek, imtaq, 

handal, profesional, dan berdaya saing. 

j. Mewujudkan peranan perempuan yang lebih luas dan efektif dalam proses dan 

pelaksanaan pembangunan, dan 

k. Mewujudkan kerjasama bidang bisnis, hubungan dagang, dan membuka pasar 

internasional yang lebih luas dengan negara lain. 

 

C. Tujuan Stratejik 

 Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Dengan 

dirumuskannya tujuan stratejik ini maka Bappeda Kabupaten Aceh Utara mengetahui apa 

yang harus dilaksanakan oleh masing-masing elemen organisasi dalam memenuhi tuntutan 

visinya. 

 Untuk merealisasikan misi yang telah diuraikan diatas, maka Bappeda Kabupaten 

Aceh Utara menetapkan tujuan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Tujuan Statejik 

Tujuan Pertama Sasaran Indikator Kinerja 

Terwujudnya Kualitas 

sumber daya aparatur 

perencanaan pembangunan 

daerah jangka pendek dan 

menengah secara terarah 

dan terpadu. 

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur 

perencana pembangunan 

daerah jangka pendek dan 

menengah secara terarah. 

- Tersedianya sumber daya 

aparatur perencana 

pembangunan daerah yang 

berkualitas. 

- Persentase peningkatan kualitas 

sarana & prasarana aparatur. 

- Persentase penigkatan disiplin 

aparatur. 

- Persentase peningkatan 

kapasitas sumber daya aparatur. 

-  Persentase pemanfaatan 

peralatan hibah. 

Tujuan Kedua Sasaran Indikator Kinerja 

Terwujudnya perencanaan, 

penataan ruang dan 

pembangunan daerah yang 

terarah dan 

berkesinambungan serta 

berkelanjutan. 

Tersedianya dokumen-

dokumen perencanaan & 

pengendalian 

pembangunan daerah yang 

terarah dan 

berkesinambungan serta 

berkelanjutan. 

- Persentase peningkatan 

pengembangan informasi 

statistik. 

- Persentase peningkatan 

perencanaan tata ruang. 

- Persentase peningkatan kualitas 

kerjasama pembangunan. 
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Tujuan Ketiga Sasaran Indikator Kinerja 

Terlaksananya 

perencanaan, pengendalian 

dan pengelolaan 

pembangunan daerah yang 

tepat sasaran. 

Terwujudnya mutu 

perencanaan pembangunan 

sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

- Persentase peningkatan 

pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh. 

- Persentase peningkatan 

perencanaan pengembangan 

kota-kota besar dan menengah. 

- Persentase peningkatan 

kapasitas kelembagaan 

perencanaan pembangunan 

daerah. 

- Persentase peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan 

daerah. 

- Persentase peningkatan 

perencanaan pembangunan 

ekonomi. 

Persentase peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan sosial 

budaya. 
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4.1.2 Susunan Organisasi BAPPEDA  

 Dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Aceh Utara salah satu perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan Qanun 

Kabupaten Aceh Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara. 

 BAPPEDA Aceh Utara mempunyai susunan organisasi dan masing-masing tugas 

pokok dan fungsinya sebagai berikut : 

1.  Kepala, bertugas membuat dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan 

pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 

2.  Sekretariat, sekretariat Bappeda Kabupaten Aceh Utara dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melakukan 

pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, 

perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hokum dan perundang-

undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bappeda 

Kabupaten Aceh Utara. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh : 

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan. 

2.3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. 

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan ketenagakerjaan dikepalai oleh 

seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda dalam melakukan 

koordinasi perencanaan pengembangan produksi, produktifitas, investasi, usaha dan 
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pembiayaan pembangunan dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya 

Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh : 

3.1.Kepala Sub Bidang Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Ketenagakerjaan. 

 3.2. Kepala Sub Bidang Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan. 

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda dalam menentukan 

kebijakan melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang 

pengembangan infrastruktur, iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya 

alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah dan kerjasama 

pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang ini dibantu oleh : 

4.1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi. 

 4.2. Kepala Sub Bidang pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan 

Kerjasama Pembangunan. 

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda 

melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pengembangan kualitas 

sumber daya manusia, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata 

pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan 

kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang ini dibantu oleh : 

5.1. Kepala Sub Bidang Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

Kesitimewaan, Kebudayaan dan Pariwisata. 
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5.2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan 

Sosial. 

6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang bertugas melakukan penelitian dan koordinasi pembangunan di 

bidang penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pembangunan dan 

pengelolaan data. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang ini dibantu oleh : 

3.2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

3.3. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA. 

BIDANG 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

EKONOMI & 
KETENAGAKERJAAN 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

PRODUKSI, 
PRODUKTIVITAS &  

KETENAGAKERJAAN 

SUB BIDANG INVESTASI 

USAHA & PEMBIAYAAN 

PEMBANGUNAN 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

UMUM & 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN 

PROGRAM 

KELOMPIK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

SARANA & 
PRASARANA 

BIDANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN SOSIAL 

BUDAYA & SDM 

BIDANG PENELITIAN & 

EVALUASI PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

SUMBER 
DAYA,PENATAAN

WILAYAH & 
KERJASAMA 

PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR  
IPTEK & ENERGI 

SUB BIDANG 
PENGEMBANG
AN KUALITAS 
SDM<KEBUDA

YAAN & 
PARIWISATA 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGA

N 
KELEMBAGAAN 

& 
KESEJAHYTERA

AN 

SUB BIDANG 
PENELITIAN 

& 
PENGEMBAN

GAN 

SUB BIDANG 
DATA, 

PEMANTAUA
N & 

EVALUASI 
PEMBANGUN

AN 

UPTB 

BAPPEDA KAB ACEH UTARA 

SESUAI QANUN NO. 3 

Analisis Proses ..., Rizky Januarsyah, Ak.-IBS, 2012



4.2.   Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

  Penulis melakukan uraian pembahasan hanya terhadap beberapa aspek berdasarkan 

pembatasan masalah yang telah disebutkan terlebih dahulu pada bab-bab sebelumnya, yaitu 

mengenai proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dan tidak pada proses pelaksanaan 

perubahan anggaran di bagian keuangan Sekretariat BAPPEDA berdasarkan Permendagri 

No 25 tahun 2009.  

 

4.2.1  Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 

BAPPEDA Kab. Aceh Utara 

   APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui 

oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, Pemerintah 

daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

merupakan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah. 

   Penyusunan APBD diawali dengan menampung aspirasi dari masyarakat diseluruh 

tingkat pemerintahan. Penyampaian aspirasi masyarakat ini dilakukan melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam tahapan musrenbang ini ada beberapa 

tahapan yang dilalui, yaitu di tingkat kampong/desa dan musrenbang kecamatan. Setelah itu 

pemerintah daerah menyusun rancangan awal/rencana kerja SKPD dan membuat forum 

SKPD satu minggu setelahnya. Dalam bulan yang sama pemerintah daerah juga membuat 
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rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang nantinya dibahas oleh tim 

anggaran pemerintah daerah (TAPD). Setelah itu pemerintah melakukan musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat provinsi, pusat dan nasional 

(biasanya dilakukan selama 1 bulan) yang di awasi oleh BAPPENAS. Hasil dari 

musrenbang tersebut lalu di susun dalam Rancangan Akhir SKPD yang nantinya akan di 

lakukan konsultasi pada publik RKPD.  

 Dalam tahapan berikutnya, pemerintah daerah melakukan penetapan peraturan bupati 

tentang RKPD sekaligus memerintahkan untuk menetapkan SKPD. Pemerintah daerah 

kemudian merumuskan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). KUAPBD dan PPAS untuk tahun 2010 dilakukan, pembahasan bersama 

antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan panitia Anggaran DPRD selanjutnya 

dibuat nota kesepakatan bersama mengenai KUAPBD dan PPAS antara Pemerintah Daerah 

dan DPRD. Masih dalam bulan yang sama disusun tentang pedoman penyusunan RKA – 

SKPD. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan wewenang kepada masing-masing 

SKPD/unit kerja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan 

program/kegiatan yang direncanakan. Setelah itu, masing-masing SKPD/unit kerja 

menyampaikan kembali RKA yang telah dibuat kepada pemerintah daerah untuk dilakukan 

evaluasi yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD. RAPBD ini 

kemudian akan diajukan ke DPRD untuk segera dibahas dan di setujui agar dapat segera 

ditetapkan menjadi APBD. 
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Tabel 4.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

NO 
Tahapan Penyusunan Anggaran 

BAPPEDA 

Penanggung 

Jawab 
Peraturan yang di gunakan 

1 Penetapan perancangan KUAPBD TAPD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

2 Penyusunan rancangan PPAS  TAPD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

3 
Perubahan rancangan KUAPBD & 

PPAS di DPRD 

TAPD & Panitia 

anggaran DPRD 
Permendagri No. 25 Tahun 2009 

4 
Penetapan KUAPBD & PPAS Tahun 

Anggaran 2010 
DPRD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

5 

Penetapan Surat Edaran Bupati 

tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD 

Bupati Permendagri No. 25 Tahun 2009 

6 Penyusunan rancangan qanun APBD TAPD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

7 
Sosialisasi rancangan qanun APBD 

tahun Anggaran 2010  
TAPD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

8 

Penyampaian & pembahasan 

rancangan qanun APBD tahun 

Anggaran 2010 

TAPD & Panitia 

anggaran DPRD 
Permendagri No. 25 Tahun 2009 

9 
Pengambilan keputusan APBD tahun 

Anggaran 2010 
DPRD Permendagri No. 25 Tahun 2009 

10 
Evaluasi RAPBD tahun Anggaran 

2010 oleh Pemerintah Provinsi Aceh 
Gubernur Permendagri No. 25 Tahun 2009 

11 Penetapan qanun APBD 2010 DPRD Permendagri No. 25 Tahun 2009 
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4.3  Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BAPPEDA dengan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2009  

Pada proses perbandingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BAPPEDA dengan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2009, dapat kita lihat bahwa semua 

proses sudah dijalankan sesuai dengan aturan – aturan yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah dalam Permendagri No. 25 Tahun 2009. Di tahap awal proses penyusunan 

APBD, Permendagri menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah agar memenuhi jadwal proses 

penyusunan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS bersama DPRD hingga dicapainya 

kesepakatan Raperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pada Tabel di atas 

kita dapat melihat bahwa dalam pelaksanaannya Bappeda telah memenuhi jadwal proses 

penyusunan APBD dengan melakukan penyusunan kebijakan umum anggaran pembelanjaan 

daerah (KUAPBD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan dan dapat kita lihat pada tabel perencanaan dan penganggaran yang 

akan di lampirkan. Dalam peraturan Permendagri selanjutnya dijelaskan bahwa perlu adanya 

singkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan rencana kerja pemerintah 

daerah (RKPD), antara KUA – PPAS dan RAPBD yang merupakan kristalisasi dan seluruh 

RKA – SKPD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program – program 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bappeda juga telah melakukan 

proses – proses singkronisasi tersebut untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan yang 

menghasilakan perubahan RKPD menjadi perdoman penyusunan KUAPBD – PPAS.  

 Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, maka bappeda diwajibkan untuk 

menjelaskan hal – hal yang bersifat teknis. Hal – hal yang sifatnya kebijakan umum seperti 
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gambaran kondisi ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan RAPBD 2010 termasuk laju 

inflasi, kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan daerah yang mencerminkan program 

utama dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hal ini bappeda bersama tim 

anggaran pemerintah daerah  melakukan dengan cara menganalisis kebijakan pembangunan 

daerah untuk kesesuaian target dan tujuan pembangunan daerah yang nantinya akan di 

satukan dalam dokumen KUA - PPAS. Pada langkah selanjutnya bappeda melakukan 

Program / kegiatan pembangunan yang akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan 

daerah dan kemampuan keuangan masing – masing daerah sesuai dengan Permendagri No. 

25 dan dapat dibuktikan dengan dokumen prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). 

Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri, dikatakan bahwa untuk 

menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah 

menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan dan 

selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani dalam waktu yang 

bersamaan, sehingga proses penyusunan APBD akan lebih efektif. Bukti bahwa bappeda 

telah melakukan proses ini adalah dengan melihat surat penyampaian KUA – PPAS ke 

DPRD. Setelah ada kesepakatan KUAPBD – PPAS, bappeda menyiapkan standar pelayanan 

minimal (SPM) sebagai lampiran surat edaran bupati. Pada tahapan ke tujuh pada 

permendagri No. 25 tahun 2009, RKA – SKPD memuat rincian – rincian anggaran belanja 

tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan 

SKPD. Bappeda telah melakukan ferivikasi RKA – SKPD atas rincian – rincian anggaran 

belanja tersebut menurut program dan kegiatan yang dibuktikan dengan surat permintaan 

ferivikasi RKA – SKPD. 
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 Tabel KUA – SKPD merupakan bukti dari penyusunan RKA – PPKD untuk bahan 

kelengkapan RAPBD. Dalam proses penyederhanaan, bappeda dan dinas pengelolaan 

keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) selaku tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) 

telah melakukan penyederhanaan dokumen penjabaran APBD seperti dasar hokum 

penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan, dan tarif pungutan/harga satuan. 

Proses selanjutnya, rancangan KUA – PPAS disampaikan kepada kepala daerah kepada 

DPRD paling lambat pertengahan bulan juni pada tahun anggaran berjalan. Sehubung 

dengan hal tersebut bappeda bersama tim anggaran pemerintah daerah tidak menemukan 

kendala yang berarti dalam proses pembahasan APBD bersama DPRD. Pada proses 

penyusunan anggaran selanjutnya, bappeda melakukan penyusunan rancangan qanun APBD 

yang disertai pengambilan keputusan APBD tahun anggaran 2010 yang nantinya akan di 

evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh dan juga melakukan penetapan 

qanun APBD tahun anggaran 2010 agar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, 

seperti pada table 4.2. 
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Tabel 4.2  Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BAPPEDA dengan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2009. 

 

No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

1 Diminta kepada Peme-
rintah Daerah agar meme-
nuhi jadwal proses penyu-
sunan APBD, mulai dari 
penyusunan dan penetapan 
KUA-PPAS bersama 
DPRD hingga dicapai 
kesepakatan terhadap 
Raperda APBD antara 
Pemerintah Daerah dengan 
DPRD. 

Dalam pelaksanaannya 
Bappeda telah memenuhi 
jadwal proses penyusunan 
APBD dengan melakukan 
penyusunan kebijakan 
umum anggaran pembe-
lanjaan daerah (KUAPBD) 
dan prioritas plafon ang-
garan sementara (PPAS) 
sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan. 

Tabel 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
RAPBD 2010. 

SESUAI 

2 Secara materi perlu sing-
kronisasi antara Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
dengan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah  
(RKPD), antara RKPD 
dengan KUA dan PPAS 
serta antara KUA-PPAS 
dengan RAPBD yang 
merupakan kristalisasi dan 
seluruh RKA-SKPD, se-
hingga APBD merupakan 
wujud keterpaduan seluruh 
program Nasional dan 
Daerah dalam upaya penig-
katan pelayanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat 
di daerah. 

 Bappeda telah melakukan 
singkronisasi terhadap 
RKP dengan RKPD serta 
KUA dan PPAS, yang 
nantinya RKPD berubah 
menjadi pedoman penyu-
sunan KUAPBD-PPAS. 

Tabel 
singkronisasi 
Rencana Kerja 
Pemerintah. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

3 Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 tahun 2007, 
materi KUA mencakup 
hal-hal yang sifatnya ke-
bijakan umum dan tidak 
menjelaskan hal-hal yang 
bersifat teknis. Hal-hal 
yang sifatnya kebijakan 
umum, seperti: 

a. Gambaran kondisi eko-
nomi makro termasuk 
perkembangan indikator 
ekonomi makro daerah. 

b. Asumsi dasar penyu-
sunan RAPBD 2010 
termasuk laju inflasi 
pertumbuhan PDRB dan 
asumsi lainnya terkait 
dengan kondisi ekonomi 
daerah. 

c. Kebijakan pendapatan 
daerah yang menggam-
barkan prakiraan renca-
na sumber dan besaran 
pendapatan daerah 
untuk tahun anggaran 
2010. 

d. Kebijakan daerah yang 
mencerminkan program 
utama dan langkah 
kebijakan dalam upaya  

Bappeda bersama Tim 
Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) menga-
nalisis kebijakan pemba-
ngunan daerah sebagai 
dasar penetapan target 
sesuai dengan Permen-
dagri No 59 tahun 2007. 

Modul KUA – 
PPAS. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

 

peningkatan pembangu-
nan daerah yang meru-
pakan refleksi singkro-
nisasi kebijakan pusat 
dan kondisi riil daerah. 

e. Kebijakan pembiayaan 
yang menggambarkan 
sisi defisit dan surplus 
daerah sebagai antisipasi 
terhadap kondisi pem-
biayaan daerah dalam 
rangka menyikapi tun-
tutan pembangunan 
daerah. 

   

4 Substansi PPAS lebih 
mencerminkan prioritas 
pembangunan daerah yang 
dikaitkan dengan sasaran 
yang ingin dicapai 
termasuk program prioritas 
dari SKPD terkait. PPAS 
juga menggambarkan pagu 
anggaran sementara di 
masing-masing SKPD 
berdasarkan program dan 
kegiatan. Pagu tersebut 
akan menjadi pagu 
sementara setelah 
peraturan daerah tentang 
APBD disepakati antara 
Kepala Daerah dan DPRD. 

Program / kegiatan 
pembangunan akan disesu-
aikan dengan prioritas 
pembangunan daerah dan 
kemampuan keuangan 
masing – masing daerah. 

Modul PPAS 
(prioritas 
plafon 
anggaran 
sementara). 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

5 Untuk menjamin konsis-
tensi dan percepatan pem-
bahasan KUA dan PPAS, 
kepala Daerah menyampai-
kan kedua dokumen 
tersebut kepada DPRD 
dalam waktu yang bersa-
maan dan selanjutnya hasil 
pembahasan kedua doku-
men tersebut ditandata-
ngani pada waktu yang 
bersamaan, sehingga 
keterpaduan KUA dan 
PPAS dalam proses penyu-
sunan RAPBD akan lebih 
efektif. 

Bappeda menganalisis 
KUAPBD – PPAS secara 
bersamaan dengan Tim 
Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) yang 
nantinya akan disampaikan 
kepada DPRD untuk 
dilakukan pembahasan dan 
persetujuan. 

Surat 
penyampaian 
KUA – PPAS 
ke DPRD. 

SESUAI 

6 Substansi Surat Edaran 
Kepala Daerah tentang 
Pedoman Penyusunan 
RKA-SKPD kepada selu-
ruh SKPD dan RKA-
PPKD kepada SKPKD 
memuat prioritas pemba-
ngunan daerah dan pro-
gram /kegiatan yang ter-
kait, alokasi plafon angga-
ran sementara untuk setiap 
program/kegiatan SKPD, 
batas waktu penyampaian 
RKA-SKPD kepada 
PPKD, dan dokumen seba-
gaimana lampiran Surat 
Edaran dimaksud meliputi 
KUA, PPAS,  

Setelah ada kesepakatan 
KUAPBD – PPAS, 
Bappeda menyiapkan 
standar pelayanan minimal 
(SPM) sebagai lampiran 
Surat Edaran Bupati. Salah 
satu contoh nya adalah 
ratio permendiknas ada 14 
kewajiban daerah, salah 
satunya adalah jumlah 
murid minimal dalam satu 
kelas adalah 32 orang, jika 
kelas tidak mencukupi, 
pemerintah daerah wajib 
membangun kelas baru. 

Surat Edaran 
Bupati. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

 

analisis standar belanja, 
standar satuan harga dan 
standar pelayanan minimal 
(SPM). 

   

7 RKA-SKPD memuat rinci-
an anggaran pendapatan, 
rincian anggaran belanja 
tidak langsung SKPD (gaji 
pokok dan tunjangan 
pegawai, tambahan peng-
hasilan, khusus pada 
SKPD Sekretariat DPRD 
dianggarkan juga Belanja 
Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD), rincian 
anggaran belanja langsung 
menurut program dan 
kegiatan SKPD. 

Bappeda melakukan 
ferivikasi RKA – SKPD 
atas rincian anggaran 
menurut program, dan 
rincian anggaran belanja 
langsung menurut program 
dan kegiatan yang telah 
diberikan kepada SKPD. 

Surat 
permintaan 
ferivikasi RKA 
– SKPD. 

SESUAI 

8 RKA-PPKD memuat rinci 
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 pem-
biayaan dan pengeluaran 
pembiayaan. 

PPKD sebagai SKPKD 
menyusun RKA – PPKD 
untuk bahan kelengkapan 
RAPBD yang memuat 
belanja bunga, belanja 
tidak langsung,belanja 
bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan dan biaya tidak 
terduga. 

Tabel KUA – 
SKPD. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

9 Dalam rangka penyederha-
naan dokumen penjabaran 
APBD ditiadakan, seperti 
dasar hukum penganggaran 
belanja, target/volume 
yang direncanakan, dan 
tarif pungutan/harga 
satuan. 

  TIDAK 
SESUAI 

10 Sesuai Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 bahwa ranca-
ngan KUA dan rancangan 
PPAS disampaikan Kepala 
Daerah kepada DPRD 
paling lambat pertengahan 
bulan juni tahun anggaran 
berjalan. Selanjutnya pasal 
104 ayat (1) menjelaskan 
bahwa Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
APBD beserta lampirannya 
kepada DPRD paling 
lambat pada minggu 
pertama bulan Oktober 
tahun anggaran sebelum-
nya. Sehubungan dengan 
hal tersebut, mengingat 
pelantikan anggota DPR 
periode 2009-2014 diper-
kirakan dilaksanakan pada 
bulan agustus 2009, maka 
KUA dan PPAS serta 
RAPBD  

Bappeda melakukan 
penyusunan rancangan 
KUA dan penyusunan 
rancangan PPAS yang 
akan disampaikan ke 
DPRD untuk dilakukan 
pembahasan pada 
pertengahan bulan juni 
tahun anggaran sesuai 
dengan Permendagri No 
59 Tahun 2007. 

Tabel 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
RAPBD 2010. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

 

dilaksanakan antara 
Pemerintah Daerah dengan 
DPRD sejalan dengan 
proses politik dimaksud 
secara tepat waktu. 

   

11 Dalam hal terdapat kendala 
dalam proses pembahasan 
dan penetapan rancangan 
peraturan daerah tentang 
APBD 2010 meskipun 
telah dilakukan 
penambahan waktu, 
Kepala Daerah menyusun 
rancangan peraturan kepala 
daerah tentang APBD 
untuk mendapatkan 
pengesahan dari Menteri 
dalam Negeri terhadap 
APBD provinsi dan 
Gubernur terhadap APBD 
kabupaten/kota sesuai 
Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 
2006. 

  TIDAK 
SESUAI 

12 Dalam rangka menganti-
sipasi perubahan kebijakan 
akibat dinamika perkemba-
ngan yang terjadi dan 
untuk memberikan ruang 
bagi Kepala Daerah dalam 
menangani masalah 
tersebut, Pemerintah 
Daerah mencantumkan 
kriteria tertentu terkait  

  TIDAK 
SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

 

dengan belanja dalam 
kategori mendesak atau 
darurat dalam peraturan 
daerah tentang APBD 
Tahun Anggaran 2010. 

   

13 Bagi daerah yang melaksa-
nakan program dan kegia-
tan DAK dan bantuan 
keuangan dari provinsi 
untuk kabupaten/kota yang 
dananya diterima setelah 
APBD ditetapkan, maka 
sambil menunggu peruba-
han Peraturan Daerah 
tentang APBD, Pemerintah 
Daerah melaksanakan pro-
gram dan kegiatan dimak-
sud dengan terlebih dahulu 
melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang penjabaran APBD 
dengan persetujuan 
pimpinan DPRD. Dalam 
hal program dan kegiatan 
dimaksud terjadi setelah 
perubahan APBD ditetap-
kan, maka Pemerintah 
Daerah menyampaikan 
dalam Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA). 

Bappeda melakukan 
penyusunan rancangan 
qanun APBD yang disertai 
pengambilan keputusan 
APBD tahun anggaran 
2010. 

Tabel 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
RAPBD 2010. 

SESUAI 
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No 
Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 25 
Tahun 2009 

Pelaksanaan di Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bukti / 
Indikator Kesimpulan 

14 Pelaksanaan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 
2010 diupayakan dilaku-
kan setelah penetapan 
Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2009 dan paling 
lambat ditetapkan pada 
akhir bulan September 
2010. Dalam hal laporan 
pertanggungjawaban ter-
lambat ditetapkan, 
Pemerintah Daerah tetap 
melakukan Perubahan 
APBD sesuai dengan 
jadwal waktu yang 
ditetapkan. Program dan 
kegiatan yang ditampung 
dalam perubahan APBD 
agar memperhitungkan sisa 
waktu pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2010. 

Melakukan evaluasi 
RAPBD tahun anggaran 
2010 yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi Aceh 
dan juga melakukan 
penetapan qanun APBD 
2010. 

Tabel 
perencanaan 
dan pengang-
garan RAPBD 
2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESUAI 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta pembahasan yang mengacu pada peraturan yang 

telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 dan untuk menjawab perumusan 

masalah yang ada dalam bab 1 di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:  

1)  Proses penyusunan rencana anggaran kerja yang dilakukan oleh BAPPEDA untuk 

tahun anggaran 2010 ini telah menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, 

Berdasarkan Surat Edaran Bersama dari Bupati / Kepala Badan perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

2) Berdasarkan penelitian dan analisis peneliti, dalam Proses Penerapan Penyusunan 

Anggaran Berbasis Kinerja di bagian keuangan Sekretariat Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan 

Permendagri No. 25 Tahun 2009 mengenai penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 

5.2  Saran  

Dari hasil penelitian maupun wawancara yang penulis dapatkan selama melakukan 

penelitian di BAPPEDA maka penulis dapat menyimpulkan bagaimana penerapan proses 

penyusunan penganggaran berbasis kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan 
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Daerah (BAPPEDA), untuk selanjutnya penulis mencoba memberikan saran yang mungkin 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di tahun yang akan 

datang.  

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) belum melaksanakan 

seluruh proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan baik dan mendapatkan predikat 

baik atas pelaksanaan penyusunan anggaran, maka agar senantiasa hal ini dapat ditingkatkan 

di masa-masa mendatang, maka penulis memberikan saran sebagai masukkan bagi Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai berikut:  

 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) harus terus tetap 

menjunjung tinggi nilai integritas sehingga terus dapat mewujudkan pelaksanaan 

penyusunan anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan, sehingga dapat menjadi panutan oleh bidang – bidang yang 

lain yang berada di BAPPEDA.  

 Sosialisasi penyusunan anggaran berbasis kinerja senantiasa terus dilakukan dan 

ditingkatkan kualitasnya terutama apabila terdapat peraturan baru, sehingga lebih 

efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang 

profesionalisme.  
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