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ABSTRACT  

Budgeting process ought to meet the standar of accountablity and transparency to 

public as public sector’s stakeholder. The issuance of UU No. 17 Tahun 2003 support 

the good governance in state administration, and state financial management should be 

carried out in professional way, open, and accountable in accordance with the 

regulation of state. This research analyze the congruence of budgeting process that has 

been done with the regulations. This research aim to propose Performance Based 

Budgeting Standard Operating Procedure for Lembaga Pengelola Dana Bergulir 

KUMKM based on laws and regulations due to improve quality of planning and 

budgeting for the coming period. Standard Operating Procedure will further improve 

the quality of information performance based budgeting process and good corporate 

governance in Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan suatu instrumen penting dalam keuangan, karena anggaran 

merupakan bagian dari perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk 

menentukan tindakan  masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Darise, 2009). Di dunia bisnis atau 

organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari 

aktivitas yang dilakukan secara rutin. Proses penyusunan anggaran sangat penting 

karena merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Dalam sektor publik, masyarakat umum atau yang dalam hal ini diwakili oleh 

lembaga legislatif bertindak sebagai shareholder sektor publik dan pimpinan lembaga 

yang bertindak sebagai eksekutor mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana 

pimpinan lembaga menginginkan proses penyusunan anggaran berjalan cepat, 

sesederhana mungkin dan dapat memberikan budget semaksimal mungkin untuk 

operasional organisasi, namun apabila dilihat dari perspektif shareholder, proses 

penyusunan tersebut harus akuntabel dan efisien karena menyangkut dengan APBN 
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yang apabila tidak dikelola dengan baik akan mengacu kepada kerugian negara. Untuk 

mengatasi perbedaan kepentingan tersebut maka diperlukan adanya praktek good 

corporate governance berupa rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan 

institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu 

organisasi. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku organisasi sektor 

publik harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan 

efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerataan 

dan keadilan. Manajemen pemerintahan harus mencerminkan “good governance” yang 

memperhatikan akuntanbilitas sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara 

(Suprasto, 2003). 

Beberapa budaya suatu organisasi menjadi ritual yang secara otomatis terbawa 

dari masa lalu dikarenakan alasan dengan suatu cara tertentu biasanya suatu masalah 

diselasaikan. Dalam kasus Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM ini adalah tidak 

adanya standar operasi prosedur sebagai sistem formal dalam proses penyusunan 

anggaran dikarenakan penyusunan anggaran dikerjakan langsung oleh manajer tingkat 

bawah yang secara langsung mempunyai kontrol terhadap penyusunan anggaran, dan 

budaya yang sudah lebih lanjut berkembang menjadi ritual, sehingga perlu adanya 

penyusunan manual sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam proses 

penyusunan anggaran. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM yang terbilang baru dibentuk 

belum mempunyai standar operasi prosedur yang baku dan dijadikan pedoman dalam 

proses penyusunan anggaran, praktek yang selama ini berjalan hanya berdasarkan 

pengetahuan pejabat terkait yang memang sudah terbiasa dalam menyusun anggaran. 

Standar operasi prosedur seharusnya digunakan sebagai pedoman  sebuah organisasi 

untuk mengembangkan kualitas operasional organisasi tersebut dan mencegah fraud. 

Mengacu kepada agency theory dan good corporate governance timbul suatu 

permasalahan yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparasi dapat dicapai apabila suatu 

organisasi tidak mempunyai suatu prosedur baku mengenai penyusunan anggaran, dan 

mempertimbangkan aturan harus ditulis ke dalam bentuk manual dan dianggap sebagai 

pedoman daripada hanya sebagai kebiasaan atau perintah (Govindarajan, 2007). Dengan 

berpegang teguh pada asas transparansi kepada publik (stakeholders), maka perusahaan 

secara otomatis akan menjalankan akuntabilitas seperti yang diterapkan pada Good 

Corporate Governance. 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran yang telah dilakukan Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah? 

2. Bagaimana prosedur yang sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah 

tentang proses penyusunan anggaran pada Badan Layanan Umum? 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Skripsi mengenai analisis penyusunan standar operasi prosedur anggaran 

berbasis kinerja pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah terbatas pada prosedur penyusunan anggaran berbasis kinerja yang 
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telah diterapkan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM tidak mencangkup 

proses pelaksanaan dan revisi anggaran. 

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui proses penyusunan anggaran yang telah dilakukan Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah? 

2. Mengetahui prosedur yang sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah 

tentang proses penyusunan anggaran pada Badan Layanan Umum? 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perilaku Organisasi 

Sistem Pengendalian Manajemen yang bagus adalah sistem yang mendukung 

tercapainya tujuan organisasi dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu organisasi mengacu kepada tercapainya tujuan organisasi disamping 

mencapai tujuan pribadi dalam organisasi. Dalam mencapai keselarasan tujuan, 

organisasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu tindakan informal dan sistem formal. Pada 

umumnya, sistem formal dan proses informal sama-sama mempengaruhi tingkah laku 

seseorang dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Sangat 

penting bagi individu yang membuat sistem formal untuk mengetahui proses informal 

yang terdiri dari etika bekerja, gaya manajemen, dan budaya, karena untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif maka mekanisme formal harus konsisten dengan proses 

informal. Salah satu faktor internal proses informal yang berpengaruh adalah budaya 

(Govindarajan, 2007). 

Perilaku Organisasi menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, 

kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 

Perilaku Organisasi terkait dengan apa yang dilakukan individu dalam suatu organisasi 

dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja perusahaan (Robbins, 2008). 

Perilaku Organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu pada saat bekerja 

di suatu organisasi. Perilaku Organisasi berorientasi kepada penelitian dan juga praktik. 

Dalam Perilaku Organisasi, ada tiga tingkatan, yaitu; individu, grup dan organisasi 

(Kreitner and Kinicki, 2010).  

Beberapa budaya suatu organisasi menjadi ritual yang secara otomatis terbawa 

dari masa lalu dikarenakan alasan dengan suatu cara tertentu biasanya suatu masalah 

diselasaikan. Budaya organisasi dipengaruhi secara kuat oleh manajer tingkat bawah 

yang secara langsung mempunyai kontrol terhadap area yang dikerjakan. Hal lain yang 

berpengaruh besar dalam keefektifan pengendalian manajemen dalam suatu organisasi 

adalah sistem formal. Aturan adalah sebutan untuk semua jenis instruksi resmi dan 

kontrol termasuk standing instruction, deskripsi pekerjaan, standar operasi prosedur, 

manual, dan pedoman etika. Beberapa aturan adalah persyaratan positif dalam 

menjalankan suatu aksi, dan beberapa aturan adalah berperan sebagai petunjuk dalam 

menjalankan suatu kegiatan, dimana aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan. Banyak 

pertimbangan yang menentukan bahwa aturan harus ditulis ke dalam bentuk manual dan 
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dianggap sebagai pedoman daripada hanya sebagai kebiasaan atau perintah 

(Govindarajan, 2007). 

2.2 Teori Agensi 

  Teori Agensi memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi 

para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya 

sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham 

(Daniri, 2006). Agency Theory membahas adanya kontrak eksplisit dan implisit dalam 

prakter bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis. Agency Theory menggambarkan bahwa 

perbedaan kepentingan antara pelaku bisnis membuat perlunya; pemberian insentif, 

hambatan dan hukuman; monitoring yang tidak berlebihan; dan kontrak yang jelas 

untuk meminimalisasi konflik. Agency cost atau biaya yang dibebankan atas adanya 

agency problem dapat terjadi di setiap lapisan bisnis (Emery, Finnerty and Stowe, 

2007).  

Agency Problem terjadi ketika adanya perbedaan kepentingan antara manajer 

perusahaan dengan pemegang saham. Manajer perusahaan tidak selalu mengambil 

keputusan untuk memaksimalisasi nilai saham yang akan menguntungkan pemegang 

saham, terkadang manajer mengambil keputusan untuk mendapatkan kompensasi dari 

perusahaan (seperti bonus jangka pendek). Agency cost adalah biaya yang harus 

dibebankan dalam proses pengawasan agar manajer tidak mementingkan kepentingan 

pribadi (Madura, 2008). 

Teori Agensi pertama dikemukakan oleh Stephen Ross dan Barry Mitnick dalam 

waktu yang kira-kira bersamaan sekitar tahun 1973. Stephen Ross Ross mengemukakan 

teori agensi dari sisi ekonomi, sedangkan Barry Mitnick mengemukakan teori agensi 

dari sisi kelembagaan. Ross mengedepankan tentang teori agensi yang berhubungan 

dengan kompensasi, pengakuan agen, dan masalah insentif. Mitnick memandang teori 

agensi dari sisi pandang bahwa sebuah lembaga berdiri diantara lembaga-lembaga yang 

lain dan harus saling berinteraksi, sehingga ketidaksempurnaan hubungan antar lembaga 

tersebut dijadikan suatu pertimbangan. Dari kedua pendapat tersebut maka dianggap 

penting bahwa untuk sepenuhnya mengerti tentang teori agensi maka kedua perspektif 

tersebut harus dipertimbangkan yaitu masalah insentif dan struktur lembaga (Mitnick, 

2013). 

Dalam sektor publik, masyarakat umum atau yang dalam hal ini diwakili oleh 

lembaga legislatif bertindak sebagai shareholder sektor publik dan pimpinan lembaga 

yang bertindak sebagai eksekutor mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana 

pimpinan lembaga menginginkan proses penyusunan anggaran berjalan cepat, 

sesederhana mungkin dan dapat memberikan budget semaksimal mungkin untuk 

operasional organisasi, namun apabila dilihat dari perspektif shareholder, proses 

penyusunan tersebut harus akuntabel dan efisien karena menyangkut dengan APBN 

yang apabila tidak dikelola dengan baik akan mengacu kepada kerugian negara. 

2.3 Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses 

yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang 

saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 
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kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang 

berlaku (Daniri, 2006). Dalam suatu perusahaan dibutuhkan sistem tata kelola yang baik 

yaitu berupa rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang 

memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata 

kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Dalam rangka 

melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-

undang dan peraturan yang berlaku maka diperlukan penerapan good corporate 

governance.  

Corporate Governance adalah mekanisme yang ada di dalam suatu perusahaan 

yang dibuat untuk memastikan tercapainya target dan tujuan dari pemilik perusahaan, 

dan secara bersamaan tidak mengabaikan pemangku kepentingan yang lain (seperti 

pegawai, dan masyarakat). Praktek Corporate Governance berbeda-beda di setiap 

negara, dalam berbagai bentuk, antara lain: susunan manajemen perusahaan, dewan 

komisaris, dan juga insentif seperti bonus (Merchant and Van der Stede, 2007). 

Prinsip dasar good corporate governance adalah transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness. Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek 

yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan 

adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya 

implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan 

melindungi kepentingan pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik ialah 

menerapkan akuntabilitas yang sewajarnya juga transparansi kepada publik. 

Akuntabilitas dalam arti luas dapat  dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk meberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala  aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Transparansi adalah prinsip yang  menjamain akses atau 

kebebasan  bagi setiap orang untuk memperoleh  informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan  pelaksanaanya 

serta hasil-hasil yang dicapai (Daniri, 2006). 

2.4 Anggaran, Anggaran Sektor Publik dan Proses Penyusunan Anggaran 

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang 

mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. 

Dalam awal proses penyusunan anggaran, perusahaan harus menerbitkan pedoman yang 

menjadi dasar pengajuan anggaran. . Anggaran sektor publik merupakan instrumen 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam 

ukuran finansial. Pada organisasi sektor publik, proses penyusunan anggaran pada 

umumnya melewati lima tahapan yaitu, persiapan, persetujuan lembaga legislatif, 

administrasi, pelaporan, dan pemeriksaan (Nordiawan, 2006). Pada proses persiapan, 

bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai masing-masing unit 

untuk mengajukan anggarannya. Anggaran yang sudah disusun oleh masing-masing 

unit lalu dikonsolidasikan dengan bagian anggaran dan kemudian diadakan diskusi 

antara semua unit dengan bagian anggaran untuk menentukan kesesuaian anggaran yang 
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diajukan. Anggaran yang sudah selesai di dikoordinasikan antara bagian anggaran 

dengan semua unit lalu diajukan untuk disetujui oleh kepala pemerintahan. Setelah 

anggaran disetujui oleh kepala pemerintahan kementerian atau lembaga, anggaran 

tersebut lalu diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga 

legislatif lalu membahas anggaran yang telah diajukan untuk disetujui atau ditolak. 

Departemen Anggaran dalam suatu perusahaan yang bertugas menyusun anggaran 

harus melakukan fungsinya sebagai berikut : mengeluarkan prosedur dan form untuk 

persiapan membuat anggaran, mengkoordinasikan dan menerbitkan dasar yang dipakai 

perusahan sebagai asumsi untuk menjadi basis pembuatan anggaran setiap tahunnya, 

misalnya asumsi tentang keaadaan ekonomi, memastikan bahwa informasi sudah 

dikomunikasikan dengan baik antara unit organisasi yang berkaitan, misalnya unit 

penjualan dan produksi, mengawasi orang yang membuat anggaran pada saat membuat 

anggaran tersebut, menganalisa anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi 

untuk yang membuat anggaran dan ke manajemen level atas, mengadministrasikan 

proses revisi anggaran selama tahun berjalan, menganalisa kinerja sesuai dengan 

anggaran, menginterpretasikan hasilnya dan menyiapkan laporan untuk manajemen 

level atas (Govindarajan, 2007). 

2.5 Badan Layanan Umum dan Peraturan Terkait Anggaran BLU 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU 

No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). Pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum didasarkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

4. PMK 92/PMK.5/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum 

5. PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam rangka 

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan 

keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung 

jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. 

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara dirinci sampai dengan unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa 

setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja 

harus mendapat persetujuan DPR. 

Salah satu ruang lingkup Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berhubungan 

dengan anggaran adalah mengenai perumusan standard, kebijakan, serta sistem dan 

prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka 

pelaksanaan APBN/ APBD. Menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang kementerian/ lembaga yang dipimpinnya berwenang menyusun 
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dokumen pelaksanaan anggaran, menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengawasi 

pelaksanaan anggaran. Tahun anggran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 

Januari sampai dengan 31 Desember. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum berisikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum termasuk 

proses penyusunan anggaran untuk Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga menjelaskan tentang proses penyusunan 

RKA-K/L yang berhubungan dengan anggaran Badan Layanan Umum. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Variable Hasil Penelitian Research Gap 

1 Sri Rahayu, Unti 

Ludigdo, Didied 

Affandy (2007), 

Universitas Jambi 

dan Universitas 

Brawijaya 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

berjalannya 

proses 

penganggaran 

berbasis 

kinerja di 

level Satuan 

Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Provinsi 

Jambi. 

Hasil dari penelitian 

ini adalah penerapan 

anggaran berbasis 

kinerja dalam proses 

penyusunan anggaran 

belum berjalan 

sebagaimana yang 

diinginkan, 

dikarenakan 

perubahan kebijakan 

hanya diikuti pada 

perubahan teknis dan 

format. Partisipasi 

masyarakat harus 

ditingkatkan dan 

Pemerintah Daerah 

harus membuka akses 

informasi bagi 

masyarakat untuk 

lebih mengetahui 

proses anggaran yang 

disusun. Sosialisasi 

tentang hak dalam 

proses penganggaran 

pemerintah daerah 

harus diberikan 

kepada masyarakat. 

Penelitian ini 

fokus terhadap 

berjalannya 

proses 

penganggaran di 

Satuan Kerja 

Perangkat 

Daerah tanpa 

membandingkan 

kesesuaian 

proses 

penyusunan 

anggaran 

dengan Undang-

Undang atau 

Peraturan 

Pemerintah 
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No. Penulis Variable Hasil Penelitian Research Gap 

2 Meldayeni (2011), 

Universitas Andalas 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menganalisa 

konsistensi 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

bidang 

kesehatan di 

Kota Solok 

selama tahun 

2007-2010 

dan 

pencapaian 

anggaran 

bidang 

kesehatan. 

Pemerintah Kota 

Solok benar-benar 

memfokuskan 

pelaksanaan program 

dan                                                                                                                                                                                                                                                              

kegiatannya untuk 

pencapaian sasaran 

dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Secara 

umum untuk bidang 

kesehatan di Kota 

Solok selama tahun 

2007-2010 untuk 

program dan kegiatan 

antara dokumen 

perencanaan dan 

penganggaran 

menunjukkan adanya 

keterkaitan dan 

konsistensi yang 

cukup baik. Dalam 

penelitian masih 

terdapat ada program 

dan kegiatan yang 

tidak konsisten yaitu 

Lambatnya 

penyelesaian dan 

pengesahan RPJMD 

tahun 2006-2011.  

Penelitian ini 

meneliti 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

daerah dan 

pencapaiannya 

tanpa 

membandingkan 

kesesuaian 

proses 

penyusunan 

anggaran yang 

telah berjalan 

dengan undang-

undang dan 

peraturan 

pemerintah 

3 Febie Yandra (2012), 

Universitas Andalas 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisis 

konsistensi 

perencanaan 

dengan 

penganggaran 

di Dinas PU 

Kabupaten 

Solok tahun 

2006-2010, 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

konsistensi 

antara 

perencanaan  

Hasil analisis 

konsistensi 

menemukan 

rendahnya konsistensi 

antara dokumen 

perencanaan dan 

penganggaran. 

Penyebab ketidak 

konsistenan adalah 

adanya kebijakan 

strategis pemerintah 

daerah, kurangnya 

informasi atau data 

perencanaan dan 

rendahnya komitmen 

dalam menjaga 

konsistensi 

perencanaan dan  

Penelitian ini 

menganalisa 

tentang 

konsistensi 

dokumen 

perencanaan 

dengan 

penganggaran 

tanpa 

membandingkan 

kesesuaian 

proses 

penyusunan 

anggaran yang 

telah berjalan 

dengan undang-

undang dan 

peraturan  
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No. Penulis Variable Hasil Penelitian Research Gap 

  dengan 

penganggaran 

di Dinas PU 

Kabupaten 

Solok tahun 

2006-2010, 

dan 

merumuskan 

kebijakan-

kebijakan 

untuk 

memelihara 

konsistensi 

perencanaan 

dengan 

penganggaran 

di Dinas PU 

Kabupaten 

Solok. 

penganggaran pemerintah 

4 Ramadhiani Fitri 

(2012), Universitas 

Indonesia 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah 

menganalisis 

konsistensi 

antara 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

bidang 

kesehatan di 

Kota 

Lubuklinggau 

selama tahun 

2010 

Hasil analisis 

menunjukan bahwa 

pada analisis 

konsistensi antara 

RPJPD dan RPJMD 

Kota Lubuklinggau 

terlihat 

ketidaksesuaian antara 

visi dan misi yang 

tertuang dalam 

RPJPD dan RPJPM. 

Pada analisis 

konsistensi antara 

RPJMD dan Renstra 

Kesehatan Kota 

Lubuklinggau cukup 

konsisten. 

Penelitian ini 

menganalisa 

tentang 

konsistensi 

dokumen 

perencanaan 

dengan 

penganggaran 

tanpa 

membandingkan 

kesesuaian 

proses 

penyusunan 

anggaran yang 

telah berjalan 

dengan undang-

undang dan 

peraturan 

pemerintah 
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No. Penulis Variable Hasil Penelitian Research Gap 

5 Randall L 

Kinnersley and Nace 

R. Magner (2008) 

Tujuan 

penelitian 

adalah untuk 

mengetahui 

efek dari ketua 

program 

dalam proses 

pembentukan 

dan 

implementasi 

anggaran yang 

adil. 

Ketua program sangat 

berpengaruh dalam 

implementasi 

anggaran. Oleh karena 

itu, pemerintah harus 

memperhatikan dan 

menanamkan rasa adil 

dalam pembentukan 

anggaran, agar kepala 

program melakukan 

implementasi dengan 

baik. Pemerintah 

harus memastikan 

bahwa proses 

penganggaran 

berjalan dengan sesuai 

baik dalam hal 

prosedur 

penganggaran unit-

unit pemerintah dan 

cara 

mengimplementasikan 

prosedur tersebut. 

Badan Eksekutif dan 

legislatif 

bertanggungjawab 

atas prosedur 

anggaran unit 

pemerintah 

Penelitian ini 

tidak 

membandingkan 

kesesuaian 

proses 

penyusunan 

anggaran yang 

telah berjalan 

dengan undang-

undang dan 

peraturan 

pemerintah 

Sumber: Penulis 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir KUMKM. Pertimbangan utama pemilihan objek penelitian ini 

didasarkan pada kesediaan pejabat terkait yang bersedia untuk memaparkan proses 

penyusunan anggaran yang biasa dilaksanakan dan dengan mempertimbangkan akan 

dilakukannya proses penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang, sehingga 

penulis secara efektif dapat menganalisa objek yang dijadikan penelitian skripsi. 
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3.2 Data yang Akan Dihimpun 

Data yang akan dihimpun untuk skripsi ini terdiri dari data primer yang didapat dari 

hasil interview dari pejabat terkait di Divisi Perencanaan Program dan Divisi Tata 

Laksana Anggaran, dan data sekunder yang terdiri dari hasil dokumen penyusunan 

anggaran berupa dokumen: 

1.  Rencana Bisnis Anggaran LPDB-KUMKM. 

2.  Dokumen Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-K/L). 

3.  Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 

4.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan 

pejabat terkait yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran. Data 

sekunder diperoleh dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran dari Divisi Tata Laksana Anggaran dan Divisi Tata Laksana 

Anggaran Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM.  

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata yang bisa 

didapat dari hasil wawancara, transkrip dari fokus grup, jawaban dari pertanyaan 

terbuka, dan transkrip dari rekaman video. 

3.5 Rerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Rerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis 

Sesuai 

Proses Penyusunan 

Anggaran yang sudah 

berjalan 

Teori Akademik  

dan  

Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah yang terkait dengan 

proses penyusunan anggaran 

 

Tidak Sesuai 

Uji Kesesuaian 

Kesimpulan dan Saran 
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 Penelitian ini dimulai dengan menganalisis bagaimana proses penyusunan 

anggaran  yang telah dilakukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM dan 

menganalisis bagaimana proses penyusunan anggaran yang sesuai dengan Pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum yang didasarkan oleh undang-undang dan peraturan 

lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

4. PMK 92/PMK.5/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum 

5. PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga 

 Proses penyusunan anggaran yang sudah berjalan diuji kesesuaiannya dengan 

teori akademik tentang proses penyusunan anggaran dan Undang-undang serta 

peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan 

anggaran. Apabila hasil dari uji kesesuaian adalah “sesuai”, maka akan dibuat 

kesimpulan dan saran rancangan Standar Operasi Prosedur. Apabila hasil dari uji 

kesesuaian adalah “tidak sesuai” maka Penulis akan membuat kesimpulan dan saran 

rancangan Standar Operasi Prosedur sehingga dapat dijadikan manual dan proses 

penyusunan anggaran dapat berjalan lebih sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

terkait dengan penyusunan anggaran pemerintah. 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Visi dari LPDB-KUMKM adalah 

menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan 

kepada KUMKM, serta mampu menjadi integrator dan pempercepat pengembangan 

industri keuangan mikro di daerah. Misi LPDB-KUMKM antara lain: 

1. Mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang handal, akuntabel, transparan, 

tepat waktu, dan berkelanjutan, serta mudah diakses oleh KUMKM yang belum 

bankable, tetapi layak usaha. 

2. Mengelola dan mengembangkan dana bergulir KUMKM secara profesional, 

akuntabel, dan berkelanjutan. 

3. Melaksanakan pembiayaan usaha dalam rangka memperkuat lembaga keuangan 

mikro dan pemberdayaan UMKM. 

4. Mewujudkan program pemerintah di bidang usaha KUMKM dalam upaya 

meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menciptakan 

lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

5. Mengembangkan industri keuangan mikro yang efisien dan efektif dalam rangka 

mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. 
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6. Mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir dana bergulir KUMKM lintas instansi 

untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM. 

Motto LPDB-KUMKM adalah menjadi mitra KUMKM  yang handal dan 

terpercaya. 

 

4.1.1 Struktur Organisasi 

Gambar 2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sumber: www.danabergulir.com 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada LPDB-KUMKM 

 

Dasar pengelolaan LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum 

mengacu kepada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU) yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas atau 

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

Direktur 

Utama 

Satuan Pemeriksa 

Internal 

Direktur 

Pengembangan 

Usaha 

Direktur 

Keuangan 

Divisi Perencanaan 

Divisi Evaluasi dan 

Pengkajian 

Divisi Manajemen 

Resiko 

Divisi Tata 

Laksana Anggaran 

Divisi Umum 

Divisi Hukum dan 

Humas 

Divisi Bisnis I 

Direktur Umum 

dan Hukum 

Direktur Bisnis 

Divisi Penatausahaan 

Dana Bergulir 

Divisi Bisnis II 
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang berdasar kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum. 

 

Gambar 3 

Siklus Anggaran LPDB-KUMKM 

 

 
 

 Sumber: Divisi Perencanaan LPDB-KUMKM 

 

Siklus anggaran LPDB-KUMKM diatur berdasarkan Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

Dalam gambar siklus anggaran LPDB-KUMKM diatas, proses 

penyusunan anggaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek 

LPDB-KUMKM ditunjukan dengan garis putus-putus. Penelitian ini hanya 

membahas proses penyusunan anggaran tahunan LPDB-KUMKM tidak 

membahas perencanaan jangka panjang dan menengah yang ditunjukan dengan 

bagian yang diarsir. Proses penyusunan anggaran tahunan LPDB-KUMKM 

yaitu: 

1. Penyusunan RBA 

Ketentuan yang menyangkut RBA dibahas dalam PMK 92/PMK.5/2011 

tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan 

Layanan Umum. LPDB-KUMKM melakukan rapat tahunan yang 

menghasilkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan 

dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis Bisnis LPDB-

KUMKM. Ketentuan tentang penyusunan, pengajuan, penetapan, dan 

perubahan RBA Dokumen tersebut memuat kondisi kinerja BLU tahun 
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berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), 

analisis dan perkiraan biaya per output, perkiraan harga, anggaran. RBA 

juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan 

PMK 92/PMK.5/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta 

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Penyusunan Rencana Bisnis 

dan Anggaran LPDB-KUMKM dilakukan melalui urutan kegiatan: 

Penyusunan rancangan awal RBA LPDB-KUMKM, rapat perencanaan 

Tahunan LPDB-KUMKM, pelaksanaan Rapat Kerja RBA LPDB-KUMKM, 

perumusan RBA LPDB-KUMKM, penyusunan rancangan akhir RBA 

LPDB-KUMKM dan penetapannya. Rancangan akhir RBA LPDB-

KUMKM disampaikan kepada Direksi LPDB-KUMKM untuk ditetapkan 

dan disetujui oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, paling lambat 

bulan Desember pada tahun anggaran berjalan. 

2. Penyusunan Renja-K/L 

Ketentuan yang menyangkut Renja-K/L dibahas dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Masing-

masing Kepala Divisi membuat rancangan awal Renja-K/L yang disesuaikan 

dengan keadaan masing-masing divisi dan mengacu kepada Rencana 

Strategi Bisnis. Renja-K/L memuat kerangka program, sasaran, lokasi, 

indikator kinerja. Rapat kerja Renja-K/L dilaksanakan untuk 

mengkoordinasi dan menyusun Renja-K/L untuk satu tahun kedepan. Rapat 

tersebut diikuti oleh tiap-tiap divisi dan selambat-lambatnya dilaksanakan 

pada periode bulan Maret-Mei, pada tahun berjalan. Rancangan akhir Renja-

K/L masing-masing divisi disampaikan oleh masing-masing Kepala Divisi 

untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan SIP, RSB, RBA dan Pagu Indikatif. 
Rancangan akhir Renja-K/L LPDB-KUMKM disampaikan kepada Direksi 

LPDB-KUMKM untuk ditetapkan dan untuk selanjutnya diserahkan pada 

Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, paling lambat pada akhir bulan 

Mei-Awal April pada tahun berjalan. 

3. Penyusunan RKA-K/L 

Ketentuan yang menyangkut RKA-K/L dibahas dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.  Tiap Kepala Divisi 

menyusun rancangan RKA-K/L yang mengacu kepada Renja-K/L yang telah 

disetujui, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing divisi. Kepala 

Divisi Perencanaan mengkoordinir dan menyusun rancangan awal RKA-K/L 

dari masing-masing divisi dengan mengacu pada Renja-KL LPDB-KUMKM 

dan panduan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI. RKA-K/L 

LPDB-KUMKM memuat kerangka kegiatan/sub kegiatan/jenis 

belanja/rincian belanja dan volume, harga satuan serta jumlah biaya 

perhitungan per tahun anggaran. Rapat Kerja RKA-K/L LPDB-KUMKM 

diikuti oleh tiap-tiap divisi dalam LPDB-KUMKM dan selambat-lambatnya 

dilaksanakan pada akhir bulan Mei, pada tahun anggaran berjalan. 

Rancangan akhir RKA-K/L LPDB-KUMKM disampaikan kepada Direksi 

LPDB-KUMKM untuk ditetapkan dan untuk selanjutnya diserahkan pada 

Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, paling lambat akhir bulan 

September tahun berjalan, untuk kemudian disyahkan dalam bentuk 
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran LPDB-KUMKM oleh Kementerian 

Keuangan pada periode September sampai dengan Desember tahun berjalan. 

 

4.2.2 Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Menurut Tinjauan Literatur, 

Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah

 

Pada organisasi sektor publik, proses penyusunan anggaran pada 

umumnya melewati lima tahapan yaitu, persiapan, persetujuan lembaga 

legislatif, administrasi, pelaporan, dan pemeriksaan (Nordiawan, 2006). Siklus 

anggaran adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4 

Siklus Anggaran 

 

 

    

        

                   

 

      

       

 

 

Sumber: Nordiawan (2006), Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat 

Penelitian ini hanya menganalisis 3 proses awal pada siklus anggaran, 

yaitu proses persiapan, persetujuan, dan administrasi penyusunan anggaran. 

Penulis tidak membahas proses pelaporan realisasi anggaran dan pemeriksaan 

anggaran. 

Pengelolaan keuangan negara dan anggaran secara umum dibahas dalam  

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum secara Garis Besar dibahas dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum dan Penyusunan Anggaran BLU dibahas 

dalam PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dibahas dalam  PMK 

92/PMK.5/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum. Penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dibahas dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dibahas dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 

Persiapan 

(Preparation) 

Pemeriksaan 

(Post Audit) 
Persetujuan 

(Enactment) 

Pelaporan 

(Reporting) 
Administrasi 

(Administration) 

1 

2 

3 
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Gambar 5 

Proses Penyusunan dan Ketentuan Undang-Undang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, data diolah. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tahun 

Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember. Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran lembaga 

yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran 

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran lembaga yang dipimpinnya.  

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, 

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, dan melakukan pengendalian 

pelaksanaan anggaran negara. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai 

dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap Badan Layanan 

Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan 

anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan 

disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran 

serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah 

daerah. Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan 

anggaran tahunan dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. 

 

UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara 

tentang Keuangan Negara UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 

 
PP No. 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan 

BLU 
 

 
PMK 92/PMK.5/2011 

tentang RBA serta Pelaksanaan 

Anggaran BLU 

PP No. 21/2004 

 tentang 

Penyusunan  

RKA-K/L 

Mencangkup siklus 1,2,3 dalam 

penyusunan RBA 

Mencangkup siklus 1,2,3 dalam 

penyusunan Renja K/L dan RKA-

K/L 

Pengelolaan keuangan BLU dan 

penyusunan anggaran BLU 

Keuangan negara dan 

anggaran secara umum 
Keuangan BLU dan 

Penyusunan anggaran BLU 
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Menurut PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan 

mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga (Renstra-

KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). BLU 

menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada 

rencana strategis bisnis. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan 

akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan 

kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakanakan diterima dari 

masyarakat, badan lain, dan APBN/ APBD. 

Menurut PMK 92/PMK.5/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran 

serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, BLU menyusun rencana 

strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis 

Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun RBA tahunan 

dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA memuat seluruh 

program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran 

pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. 

RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan 

anggaran BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan 

kewenangannya. Dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling sedikit mencakup 

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa 

dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU. Menteri Keuangan 

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31 

Desember menjelang awal tahun anggaran. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ 

Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga menyusun RKA-KL berpedoman 

kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKA-KL terdiri dari rencana kerja 

Kementerian Negara/Lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakan rencana kerja. Di dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, 

kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan. 

Di dalam anggaran yang diperlukan diuraikan biaya untuk masing-masing 

program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci 

menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan 

sasaran pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.  

Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan 

selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. 

 

4.2.3 Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran LPDB-KUMKM dengan 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 
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Tabel 2 

Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran pada LPDB-KUMKM dengan Peraturan 

Perundang-undangan 

 

No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004  

tentang 

Perbendaharaan 

Negara 

   

1.1 Tahun Anggaran 

meliputi masa satu 

tahun, mulai dari 

tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 

Desember 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

untuk menyusun RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

yang dibuat untuk satu 

tahun anggaran yaitu 

tanggal 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember tahun 

yang bersangkutan 

Dokumen RBA, 

Renja-K/L, 

RKA-K/L, dan 

DIPA 

Sesuai, Karena 

Dokumen 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L, dan DIPA 

menunjukan 

rencana 

pelaksanaan 

anggaran 

untuk satu 

tahun 

1.2 Menteri Keuangan harus 

mengesahkan dokumen 

pelaksanaan anggaran. 

Setelah LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

untuk menyusun RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

yang telah disahkan 

Menteri Koperasi, 

kemudian dihasilkan 

Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran yang disahkan 

oleh Menteri Keuangan 

DIPA Sesuai, Karena 

DIPA telah 

ditandatangani 

oleh Menteri 

Keuangan 

1.3 Pimpinan lembaga 

sebagai Pengguna 

Anggaran lembaga yang 

dipimpinnya 

mempunyai tugas 

menyusun rancangan 

anggaran lembaga yang 

dipimpinnya, menyusun 

dokumen pelaksanaan 

anggaran, melaksanakan 

anggaran lembaga yang 

dipimpinnya. 

Direktur Utama LPDB-

KUMKM 

mengkoordinasikan Divisi 

Perencanaan untuk 

mengkoordinir pelaksanaan 

rapat penyusunan RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

bagi semua divisi terkait 

sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan 

RBA, Renja-

K/L, RKA-K/L 

dan DIPA 

Sesuai, Karena 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L dan DIPA 

yang telah 

selesai dibuat 

dan disahkan 

oleh Pimpinan 

Lembaga 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

1.4 Rencana kerja dan 

anggaran disertai 

dengan prakiraan 

belanja untuk tahun 

berikutnya setelah tahun 

anggaran yang sedang 

disusun. 

Dalam aplikasi RKA-K/L 

LPDB-KUMKM membuat 

prakiraan belanja untuk 

tahun selanjutnya 

Aplikasi RKA-

K/L 

Sesuai, Karena 

Aplikasi RKA-

K/L yang 

menunjukan 

perkiraan 

belanja untuk 

tahun 

berikutnya 

1.5 Rencana kerja dan 

anggaran disampaikan 

kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat 

untuk dibahas 

Pejabat keuangan LPDB-

KUMKM membahas RKA-

K/L dengan Komisi 6 dan 

Komisi 11 di DPR 

Dokumen 

RKA-K/L 

Sesuai,  

Karena RKA-

K/L yang 

sudah dibahas 

telah disahkan 

1.6 Hasil pembahasan 

rencana kerja dan 

anggaran disampaikan 

kepada Menteri 

Keuangan 

RKA-K/L disampaikan 

kepada Kementerian 

Keuangan 

RKA-K/L yang 

kemudian 

disahkan 

menjadi 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

LPDB-

KUMKM  

Sesuai, Karena 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

LPDB-

KUMKM telah 

ditandatangani 

Menteri 

Keuangan, dan 

ada tanda 

terima 

penyerahan 

dokumen ke 

Kementerian 

Keuangan 

2 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 

tentang 

Perbendaharaan 

Negara 

   

2.1 Pimpinan lembaga 

selaku Pengguna 

Anggaran/ Pengguna 

Barang kementerian 

negara/lembaga yang 

dipimpinnya, berwenang 

menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran. 

Direktur Utama LPDB-

KUMKM 

mengkoordinasikan Divisi 

Perencanaan untuk 

mengkoordinir pelaksanaan 

rapat penyusunan RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

bagi semua divisi terkait 

sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan 

RBA, Renja-

K/L, RKA-K/L 

dan DIPA 

Sesuai, Karena 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L dan DIPA 

yang telah 

selesai dibuat 

dan disahkan 

oleh Pimpinan 

Lembaga 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

2.2 Menteri Keuangan 

selaku Bendahara 

Umum Negara 

berwenang menetapkan 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan anggaran 

negara, mengesahkan 

dokumen pelaksanaan 

anggaran, dan 

melakukan 

pengendalian 

pelaksanaan anggaran 

negara 

Setelah LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

untuk menyusun RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

yang telah disahkan 

Menteri Koperasi, 

kemudian dihasilkan 

Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

DIPA Sesuai, Karena 

DIPA telah 

ditandatangani 

oleh Menteri 

Keuangan 

2.3 Tahun anggaran 

meliputi masa satu 

tahun mulai dari tanggal 

1 Januari sampai dengan 

31 Desember 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

untuk menyusun RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

yang dibuat untuk satu 

tahun anggaran yaitu 

tanggal 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember tahun 

yang bersangkutan 

Dokumen RBA, 

Renja-K/L, 

RKA-K/L, dan 

DIPA 

Sesuai, Karena 

Dokumen 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L, dan DIPA 

menunjukan 

rencana 

pelaksanaan 

anggaran 

untuk satu 

tahun 

2.4 Di dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran 

diuraikan sasaran yang 

hendak dicapai, fungsi, 

program dan rincian 

kegiatan, anggaran yang 

disediakan untuk 

mencapai sasaran 

tersebut, dan rencana 

penarikan dana tiap-tiap 

satuan kerja, serta 

pendapatan yang 

diperkirakan.  

Tiap Kepala Divisi 

menyusun rancangan RKA-

K/L yang mengacu kepada 

Renja-K/L yang telah 

disetujui, dan disesuaikan 

dengan kondisi masing-

masing divisi, RKA-K/L 

LPDB-KUMKM kemudian 

disahkan dalam bentuk 

Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran LPDB-KUMKM 

oleh Kementerian 

Keuangan pada periode 

September sampai dengan 

Desember tahun berjalan. 

RKA-K/L, 

DIPA 

Sesuai, Karena 

RKA-K/L dan 

DIPA memuat 

sasaran yang 

hendak 

dicapai, fungsi, 

program, 

rincian 

kegiatan, dan 

anggaran yang 

disediakan dan 

sumber dana 

atau 

pendapatan 

yang 

diperkirakan 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

2.5 Setiap Badan Layanan 

Umum wajib menyusun 

rencana kerja dan 

anggaran tahunan. 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

untuk menyusun RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

yang dibuat untuk satu 

tahun anggaran yaitu 

tanggal 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember tahun 

yang bersangkutan 

Dokumen RBA, 

Renja-K/L, 

RKA-K/L, dan 

DIPA 

Sesuai, Karena 

Dokumen 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L, dan DIPA 

menunjukan 

rencana 

pelaksanaan 

anggaran 

untuk satu 

tahun 

2.6 Rencana kerja dan 

anggaran Badan 

Layanan Umum disusun 

dan disajikan sebagai 

bagian yang tidak 

terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran 

Kementerian Negara/ 

Lembaga.  

Setiap penyusunan RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

LPDB-KUMKM harus 

disahkan oleh Kementerian 

Koperasi 

Memorandum 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM tentang 

RKA-K/L Pagu 

Anggaran 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM 

Sesuai, Karena 

Memorandum 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM tentang 

RKA-K/L 

Pagu 

Anggaran 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM memuat 

Pagu 

Anggaran 

untuk LPDB-

KUMKM 

2.7 Rencana kerja dan 

anggaran tahunan 

dikonsolidasikan dalam 

rencana kerja dan 

anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga/pemeri

ntah daerah yang 

bersangkutan. 

Setiap penyusunan RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

LPDB-KUMKM harus 

disahkan oleh Kementerian 

Koperasi 

Memorandum 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM tentang 

RKA-K/L Pagu 

Anggaran 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM 

Sesuai, Karena 

Memorandum 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM tentang 

RKA-K/L 

Pagu 

Anggaran 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM memuat 

Pagu 

Anggaran 

untuk LPDB-

KUMKM 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

3 PP No. 74 tahun 2012  

tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum 

   

3.1 BLU menyusun rencana 

strategis bisnis lima 

tahunan dengan 

mengacu kepada 

Rencana Strategis 

Kementerian Negara/ 

Lembaga (Renstra-KL) 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat 

perencanaan jangka 

menengah yang 

menghasilkan Rencana 

Strategi Bisnis LPDB-

KUMKM untuk periode 

lima tahunan 

RSB Sesuai, Karena 

RSB telah jadi 

dan disahkan 

3.2 BLU menyusun 

Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA) 

tahunan dengan 

mengacu kepada 

Rencana Strategi Bisnis 

(RSB) 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Kepala Divisi 

Perencanaan bersama 

Kepala Divisi pada 

Direktorat Keuangan 

menyiapkan dan 

mengkoordinir rancangan 

awal RBA tiap divisi 

dengan mengacu pada RSB 

LPDB-KUMKM dan 

Renstra Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM 

RI. Divisi Perencanaan 

menyusun rancangan akhir 

RBA dari tiap divisi dan 

mengevaluasi 

kesesuaiannya dengan SIP, 

RSB, Renja-K/L dan 

Renstra Kemenkop dan 

UKM RI 

RBA Sesuai, Karena 

isi RBA 

LPDB-

KUMKM telah 

mengacu 

kepada RSB 

LPDB-

KUMKM yang 

telah di 

evaluasi 

kesesuaiannya 

oleh Divisi 

Perencanaan 

LPDB-

KUMKM 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

3.3 RBA BLU disusun 

berdasarkan kebutuhan 

dan kemampuan 

pendapatan yang 

diperkirakan akan 

diterima dari 

masyarakat, badan lain, 

dan APBN 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. 

RBA Sesuai, Karena 

RBA telah 

memuat 

perkiraan 

pendapatan 

yang akan 

diterima 

3.4 RBA disertai dengan 

usulan standar 

pelayanan minimum dan 

biaya dari keluaran yang 

akan dihasilkan 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi.  

RBA Sesuai, Karena 

didalam RBA 

memuat 

standar 

pelayanan 

minimum dan 

biaya dari 

keluaran yang 

akan 

dihasilkan 

3.5 RBA BLU yang telah 

disetujui oleh menteri/ 

pimpinan lembaga/ 

kepala SKPD diajukan 

kepada Menteri 

Keuangan sesuai dengan 

kewenangannya, sebagai 

bagian dari RKA-KL 

Rancangan akhir RBA 

LPDB-KUMKM 

disampaikan kepada 

Direksi LPDB-KUMKM 

untuk ditetapkan dan 

disetujui oleh Menteri 

Negara Koperasi dan UKM 

RI, paling lambat bulan 

Desember pada tahun 

anggaran berjalan dan 

kemudian disampaikan 

kepada Menteri Keuangan 

RBA Sesuai, Karena 

RBA telah 

ditandatangani 

oleh pimpinan 

lembaga dan 

Menteri 

Koperasi dan 

UKM untuk 

kemudian 

diajukan ke 

Kementerian 

Keuangan 

sebagai bagian 

dari RKA-K/L, 

dan ada tanda  
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

    terima 

penyampaian 

ke 

Kementerian 

Keuangan 

4 PMK 92/PMK.5/2011 

tentang Rencana 

Bisnis dan Anggaran 

serta Pelaksanaan 

Anggaran Badan 

Layanan Umum 

   

4.1 BLU menyusun rencana 

strategis bisnis 5 (lima) 

tahunan dengan 

mengacu kepada 

Rencana Strategis 

Kementerian 

Negara/Lembaga 

(Renstra-KL).  

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat 

perencanaan jangka 

menengah yang 

menghasilkan Rencana 

Strategi Bisnis LPDB-

KUMKM untuk periode 

lima tahunan yang 

disesuaikan dengan 

Renstra-K/L 

RSB Sesuai, Karena 

RSB telah jadi 

dan disahkan 

4.2 BLU menyusun RBA 

tahunan dengan 

mengacu kepada 

Rencana Strategis Bisnis 

(RSB) 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Kepala Divisi 

Perencanaan bersama 

Kepala Divisi pada 

Direktorat Keuangan 

menyiapkan dan 

mengkoordinir rancangan 

awal RBA tiap divisi 

dengan mengacu pada RSB  

RBA Sesuai, Karena 

isi RBA 

LPDB-

KUMKM telah 

mengacu 

kepada RSB 

LPDB-

KUMKM yang 

telah di 

evaluasi 

kesesuaiannya 

oleh Divisi 

Perencanaan 

LPDB-

KUMKM 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

  LPDB-KUMKM dan 

Renstra Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM 

RI. Divisi Perencanaan 

menyusun rancangan akhir 

RBA dari tiap divisi dan 

mengevaluasi 

kesesuaiannya dengan SIP, 

RSB, Renja-K/L dan 

Renstra Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM 

RI 

  

4.3 RBA memuat seluruh 

program, kegiatan, 

anggaran 

penerimaan/pendapatan, 

anggaran 

pengeluaran/belanja, 

estimasi saldo awal kas, 

dan estimasi saldo akhir 

kas BLU 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Kepala Divisi 

Perencanaan bersama 

Kepala Divisi pada 

Direktorat Keuangan 

menyiapkan dan 

mengkoordinir rancangan 

awal RBA tiap divisi 

dengan mengacu pada RSB 

LPDB-KUMKM dan 

Renstra Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM 

RI. Divisi Perencanaan 

menyusun rancangan akhir 

RBA dari tiap divisi dan 

mengevaluasi 

kesesuaiannya dengan SIP, 

RSB, Renja-K/L dan 

Renstra Kemenkop dan 

UKM RI 

RBA Sesuai, Karena 

di RBA 

LPDB-

KUMKM telah 

memuat 

program, 

kegiatan, 

anggaran 

pendapatan, 

anggaran 

belanja, 

estimasi saldo 

awal kas, dan 

estimasi saldo 

akhir kas 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

4.4 RBA BLU digunakan 

sebagai acuan dalam 

menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran 

BLU untuk diajukan 

kepada Menteri Keuangan 

sesuai dengan 

kewenangannya 

Rancangan akhir RBA 

LPDB-KUMKM 

disampaikan kepada 

Direksi LPDB-KUMKM 

untuk ditetapkan dan 

disetujui oleh Menteri 

Negara Koperasi dan UKM 

RI, paling lambat bulan 

Desember pada tahun 

anggaran berjalan dan 

kemudian disampaikan 

kepada Menteri Keuangan 

RBA Sesuai, Karena 

RBA telah 

ditandatangani 

oleh pimpinan 

lembaga dan 

Menteri 

Koperasi dan 

UKM untuk 

kemudian 

diajukan ke 

Kementerian 

Keuangan 

sebagai bagian 

dari RKA-K/L, 

dan ada tanda 

terima 

penyampaian 

ke 

Kementerian 

Keuangan 

4.5 Dokumen pelaksanaan 

anggaran BLU paling 

sedikit mencakup seluruh 

pendapatan dan belanja, 

proyeksi arus kas, serta 

jumlah dan kualitas jasa 

dan atau barang yang akan 

dihasilkan oleh BLU 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat tahunan 

yang menghasilkan 

Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) yang 

merupakan dokumen 

perencanaan yang mengacu 

pada RSB. Tiap Kepala 

Divisi dalam LPDB-

KUMKM membuat 

rancangan awal RBA divisi 

yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Kepala Divisi 

Perencanaan bersama 

Kepala Divisi pada 

Direktorat Keuangan 

menyiapkan dan 

mengkoordinir rancangan 

awal RBA tiap divisi 

dengan mengacu pada RSB 

LPDB-KUMKM dan 

Renstra Kementerian  

RBA Sesuai, Karena 

RBA telah 

memuat 

pendapatan 

dan belanja, 

proyeksi arus 

kas, dan 

proyeksi jasa 

yang akan 

dihasilkan oleh 

BLU 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

  Negara Koperasi dan UKM 

RI. Divisi Perencanaan 

menyusun rancangan akhir 

RBA dari tiap divisi dan 

mengevaluasi 

kesesuaiannya dengan SIP, 

RSB, Renja-K/L dan 

Renstra Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM 

RI 

  

4.6 Menteri Keuangan 

mengesahkan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

BLU paling lambat 

tanggal 31 Desember 

menjelang awal tahun 

anggaran 

RKA-K/L yang telah 

disahkan oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM 

kemudian disampaikan 

kepada Kementerian 

Keuangan untuk 

menghasilkan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

DIPA Sesuai, Karena 

DIPA LPDB-

KUMKM telah 

ditandatangani 

pada sebelum 

tanggal 31 

Desember 

4.7 Pejabat keuangan BLU 

berfungsi sebagai 

penanggung jawab 

keuangan yang 

berkewajiban 

mengkoordinasikan 

penyusunan RBA, 

menyiapkan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

BLU. 

Direktur Utama LPDB-

KUMKM 

mengkoordinasikan Divisi 

Perencanaan untuk 

mengkoordinir pelaksanaan 

rapat penyusunan RBA, 

Renja-K/L, dan RKA-K/L 

bagi semua divisi terkait 

sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan 

RBA, Renja-

K/L, RKA-K/L 

dan DIPA 

Sesuai, Karena 

RBA, Renja-

K/L, RKA-

K/L dan DIPA 

yang telah 

selesai dibuat 

dan disahkan 

oleh Pimpinan 

Lembaga 

5 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2004 

tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan 

Anggaran 

Kementerian Negara/ 

Lembaga 

   

5.1 Kementerian 

Negara/Lembaga 

menyusun RKA-KL 

berpedoman kepada 

Rencana Kerja 

Pemerintah.  

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rancangan awal 

RKA- K/L Divisi,tiap 

Kepala Divisi menyusun 

rancangan RKA-K/L yang 

mengacu kepada 

RKA-K/L 

LPDB-

KUMKM 

Sesuai, Karena 

RKA-K/L 

sudah disahkan 

oleh Direktur 

Keuangan  

LPDB-

KUMKM 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

  Renja-K/L yang telah 

disetujui, dan disesuaikan 

dengan kondisi masing-

masing divisi. Rancaan 

awal RKA-K/L kemudian 

ditelaah konsistensinya 

dengan Renja-K/L& 

RBA,prioritas anggaran 

serta Sinkronisasi antar 

anggaran antar divisi 

  

5.2 Di dalam rencana kerja 

diuraikan visi, misi, 

tujuan, kebijakan, 

program, hasil yang 

diharapkan, kegiatan, 

keluaran yang 

diharapkan. 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rencana kerja, 

Rancangan akhir Renja-

K/L LPDB-KUMKM 

disampaikan kepada 

Direksi LPDB-KUMKM 

untuk ditetapkan dan untuk 

selanjutnya diserahkan 

pada Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 

paling lambat pada akhir 

bulan Mei-Awal April pada 

tahun berjalan. 

Renja-K/L 

LPDB-

KUMKM 

Sesuai, Karena 

Renja-K/L 

LPDB-

KUMKM telah 

memuat visi, 

misi, sasaran 

strategis, 

kebijakan, 

program, hasil 

yang 

diharapkan, 

kegiatan, dan 

keluaran yang 

diharapkan. 

5.3 RKA-KL terdiri dari 

rencana kerja 

Kementerian 

Negara/Lembaga dan 

anggaran yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan rencana 

kerja 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rancangan awal 

RKA- K/L Divisi, Tiap 

Kepala Divisi menyusun 

rancangan RKA-K/L yang 

mengacu kepada Renja-

K/L yang telah disetujui, 

dan disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Rancaan awal RKA-

K/L kemudian ditelaah 

konsistensinya dengan 

Renja-K/L& RBA,prioritas 

anggaran serta Sinkronisasi 

antar anggaran antar divisi 

RKA-K/L 

LPDB-

KUMKM 

Sesuai, Karena 

RKA-K/L 

telah memuat 

program, 

volume, harga 

satuan, dan 

jumlah biaya 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

melaksanakan 

rencana kerja 

LPDB-

KUMKM 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

5.4 Di dalam anggaran yang 

diperlukan diuraikan 

biaya untuk masing-

masing program dan 

kegiatan untuk tahun 

anggaran yang 

direncanakan yang 

dirinci menurut jenis 

belanja, prakiraan maju 

untuk tahun berikutnya, 

serta sumber dan 

sasaran pendapatan 

Kementerian 

Negara/Lembaga yang 

bersangkutan.  

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rancangan awal 

RKA- K/L Divisi, Tiap 

Kepala Divisi menyusun 

rancangan RKA-K/L yang 

mengacu kepada Renja-

K/L yang telah disetujui, 

dan disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Rancaan awal RKA-

K/L kemudian ditelaah 

konsistensinya dengan 

Renja-K/L& RBA,prioritas 

anggaran serta Sinkronisasi 

antar anggaran antar divisi 

RKA-K/L Sesuai, Karena 

RKA-K/L 

telah memuat 

biaya untuk 

masing-masing 

program dan 

kegiatan dan 

dirinci sesuai 

jenis belanja 

serta sasaran 

pendapatan  

5.5 Rencana Kerja 

Kementerian Negara/ 

Lembaga memuat 

kebijakan, program, dan 

kegiatan yang 

dilengkapi sasaran 

kinerja dengan 

menggunakan pagu 

indikatif untuk tahun 

anggaran yang sedang 

disusun dan prakiraan 

maju untuk tahun 

anggaran berikutnya 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rancangan awal 

RKA- K/L Divisi, Tiap 

Kepala Divisi menyusun 

rancangan RKA-K/L yang 

mengacu kepada Renja-

K/L yang telah disetujui, 

dan disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing 

divisi. Rancaan awal RKA-

K/L kemudian ditelaah 

konsistensinya dengan 

Renja-K/L& RBA,prioritas 

anggaran serta Sinkronisasi 

antar anggaran antar divisi 

RKA-K/L Sesuai, Karena 

RKA-K/L 

telah memuat 

program, 

sasaran 

kinerja, 

sedangkan 

prakiraan maju 

untuk tahun 

berikutnya 

terdapat di 

aplikasi RKA-

K/L 

5.6 Di dalam rencana kerja 

diuraikan visi, misi, 

tujuan , kebijakan, 

program, hasil yang 

diharapkan, kegiatan, 

keluaran yang 

diharapkan. 

LPDB-KUMKM 

melakukan rapat untuk 

perumusan rencana kerja, 

Rancangan akhir Renja-

K/L LPDB-KUMKM 

disampaikan kepada 

Direksi LPDB-KUMKM 

untuk ditetapkan dan untuk 

selanjutnya diserahkan 

pada Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 

paling lambat pada akhir  

Renja-K/L 

LPDB-

KUMKM 

Sesuai, Karena 

Renja-K/L 

LPDB-

KUMKM telah 

memuat visi, 

misi, sasaran 

strategis, 

kebijakan, 

program, hasil 

yang 

diharapkan, 

kegiatan 
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No. Undang-undang/ 

Peraturan Pemerintah/ 

Literatur 

Tahapan Pelaksanaan 

Proses Penyusunan 

Anggaran di LPDB-

KUMKM 

Indikator Kesimpulan 

  bulan Mei-Awal April pada 

tahun berjalan. 

 dan keluaran 

yang 

diharapkan. 

5.7 Kementerian Negara/ 

Lembaga membahas 

RKA-KL bersama-sama 

dengan komisi terkait di 

DPR 

Pejabat keuangan LPDB-

KUMKM membahas RKA-

K/L dengan Komisi 6 dan 

Komisi 11 di DPR 

Dokumen 

RKA-K/L 

Sesuai,  

Karena RKA-

K/L yang 

sudah dibahas 

telah disahkan 

5.8 Hasil pembahasan 

RKA-KL disampaikan 

kepada Kementerian 

Perencanaan selambat-

lambatnya pada 

pertengahan bulan Juli. 

Pejabat keuangan LPDB-

KUMKM membahas RKA-

K/L dengan Komisi 6 dan 

Komisi 11 di DPR 

kemudian disampaikan 

kepada Kementerian 

Koperasi dan UKM untuk 

kemudian di sampaikan ke 

BAPPENAS 

Dokumen 

RKA-K/L 

Sesuai, Karena 

hasil akhir 

RKA-K/L 

telah disahkan 

5.9 Dokumen pelaksanaan 

anggaran disahkan oleh 

Menteri Keuangan 

selambat-lambatnya 

tanggal 31 Desember. 

RKA-K/L yang telah 

disahkan oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM 

kemudian disampaikan 

kepada Kementerian 

Keuangan untuk 

menghasilkan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

DIPA Sesuai, Karena 

DIPA LPDB-

KUMKM telah 

ditandatangani 

pada sebelum 

tanggal 31 

Desember 

Sumber: Penulis 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. LPDB-KUMKM telah melakukan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja 

yang diselenggarakan oleh Divisi Perencanaan dan Divisi Tata Laksana Anggaran 

sesuai dengan pengetahuan penyusunan anggaran pejabat terkait. 

2. Proses penyusunan anggaran yang telah dilakukan Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir KUMKM telah sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan 

teori yang menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran, hal tersebut dapat 

dinilai dari  dokumen pelaksanaan anggaran yang dijadikan indikator kesesuaian 

praktek dengan peraturan.  
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3. Kelemahan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM adalah proses 

penyusunan anggaran yang telah berjalan dengan baik tidak didokumentasikan 

secara sistematis yang bisa dijadikan pedoman penyusunan anggaran untuk generasi 

selanjutnya.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis tentang proses penyusunan anggaran pada Badan 

Layanan Umum dengan studi kasus pada LPDB-KUMKM, maka penulis ingin 

memberikan saran bagi: 

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM 

Manajemen LPDB-KUMKM agar dapat membuat Standar Operasi Prosedur yang 

baku agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan dijadikan panduan bagi 

generasi-generasi selanjutnya dalam menjalankan penyusunan anggaran. Standar 

Operasi Prosedur juga berfungsi sebagai pendukung reabilitas dan transparansi 

terhadap masyarakat umum tentang proses penyusunan anggaran dalam LPDB-

KUMKM yang termasuk organisasi sektor publik sehingga praktek Good Corporate 

Governance dapat berjalan lebih baik lagi sehingga Agency Problem  dan fraud 

dapat diminimalisir. Untuk lebih memfasilitasi proses penyunan anggaran agar lebih 

terstruktur dan lebih mendukung praktek Good Corporate Governance, maka 

Penulis ingin mengajukan usulan rancangan Standar Operasi Prosedur untuk 

penyusunan anggaran di LPDB-KUMKM. 

 

2. Penelitian Selanjutnya 

Karena penelitian ini hanya terbatas pada uji kesesuaian proses penyusunan 

anggaran yang telah dilakukan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah 

terkait, maka untuk penelitian selanjutnya hubungan antara perilaku organisasi, 

keefektifan standar operasi prosedur dan agency problem bisa diteliti lebih jauh lagi 

sehingga dapat menghasilkan output penelitian yang lebih dalam menjelaskan 

tentang hubungan faktor-faktor tersebut.  
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