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ABSTRACK

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 decided to choose Bank Indonesia as an object in this research
in consideration with its function as Indonesia central bank. In regards to its
function, Bank Indonesia is a governmental based independent body which
obliges to change its budgeting system into performance based budgeting to fulfill
the new public management concept.
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 produce recommendations for
the change.
The result has shown 3 changes in the Bank Indonesia’s new budgeting
system, such as: diminishes the use of capping in Bank Indonesia’s budgeting
system, add in the use of initiative charter with KKU PK, and the availability of
standard cost for 3 selected programs
Keywords : Performance Based Budgeting, performance, standard cost, Bank
Indonesia

Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK .................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ vi

BAB 1 PENDAHULUAN ..........................................................................................1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................1
1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................................5
1.3 Perumusan Masalah ...............................................................................................6
1.4 Pembatasan Masalah ...............................................................................................6
1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................................7
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................................7
1.7 Sistematika Penulisan ............................................................................................8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................10
2.1 Landasan Teori ....................................................................................................10
2.1.1 Good Governance .......................................................................................10
2.1.2 New Public Management ............................................................................13
2.2 Anggaran dan Kinerja ..........................................................................................15
2.2.1 Siklus Anggaran ..........................................................................................17
2.2.2 Prinsip-prinsip anggaran .............................................................................19
2.2.3 Pengenmbangan Sistem Anggaran .............................................................20
2.3 Pengawasan Anggaran .........................................................................................28
2.4 Evaluasi Anggaran ...............................................................................................28
2.5 Sistem Capping ....................................................................................................29
2.5.1 Proses sistem capping .................................................................................30
2.6 Performance Based Budgeting.............................................................................31
2.6.1 Prinsip Performance Based Budgeting .......................................................32
2.6.2 Komponen Perfromance Based Budgeting .................................................35
ii
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

2.6.3 Proses Performance Based Budgeting ........................................................ 41
2.6.4 Keunggulan dan Kelemahan Perfromance Based Budgeting ..................... 42
2.7 Penelitian Terdahulu ................................................................................................... 43
2.8 Kerangka Pemikiran .................................................................................................... 46

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................ 49
3.1 Objek Penelitian .......................................................................................................... 49
3.3.1 Sifat Penelitian ................................................................................................... 50
3.2 Metode Pengumpulan data.......................................................................................... 50
3.2.1 Jenis Data ........................................................................................................... 50
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 51
3.3 Metode Analisa Data ................................................................................................... 52
3.3.1 Metode Analisis Aspek Kualitatif ..................................................................... 53

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN ...................................................................... 54
4.1 Gambaran Umum ....................................................................................................... 54
4.1.1 Sejarah Bank Indonesia ..................................................................................... 54
4.1.2 Visi dan Misi Bank Indonesia............................................................................ 55
4.1.3 Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia .................................................................. 56
4.1.4 Sasaran Strategis Bank Indonesia ...................................................................... 56
4.1.5 Status Bank Indoneisa........................................................................................ 57
4.1.6 Tujuan Bank Indonesia ...................................................................................... 58
4.1.7 Tugas Bank Indonesia........................................................................................ 58
4.1.8 Struktur Organisasi Bank Indonesia .................................................................. 59
4.1.9 Struktur Anggaran Bank Indonesia ................................................................... 64
4.2 Analisis dan Pembahasan ........................................................................................... 66
4.2.1 Proses Penyusunan Anggaran berdasarkan sistem capping di BI ..................... 66
4.2.2 Proses Penyusunan Anggaran berdasarkan prinsip PBB di BI.......................... 67
4.2.3 Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran sebelum & setelah PBB di BI..... 81
4.2.4 Proses Pengawasan & Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran&Kinerja di BI 87
4.3 Implementasi dan Hasil Pembahasan ......................................................................... 90

iii
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................94
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................................94
5.2 Keterbatasan .................................................................................................................95
5.3 Saran .........................................................................................................................96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 1 Standardisasi Program Kerja dan Produk
LAMPIRAN 2 Standardisasi Aktivitas dan Plafon Standard Cost
LAMPIRAN 3 Form isian KKU PK (Kertas Kerja Usulan Program Kerja)
LAMPIRAN 4 Form isian Initiative Charter

iv
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Prinsip-prinsip Penganggaran ..................................................................... 20

Tabel 2.2

Anggaran Tradisional vs Anggaran Modern .............................................. 27

Tabel 2.3

Proses Performance Based Budgeting ........................................................ 41

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu ................................................................................... 48

Tabel 4.1

Klasifikasi Kegiatan, Jenis Produk, dan Plafon Anggaran SC ................... 85

Tabel 4.2

Klasifikasi Program Kerja berdasarkan TP Unit Kerja .............................. 86

v
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1

Siklus Anggaran .........................................................................................17

Gambar 2.2

Konsep Planning Programming Budgeting System ...................................24

Gambar 2.3

Proses Performance Based Budgeting .......................................................41

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Penelitian..................................................................48

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Indonesia ..........................................................59

Gambar 4.2

Struktur Manajemen Intern Bank Indonesia .............................................60

Gambar 4.3

Struktur Departemen Keuangan Intern .....................................................62

Gambar 4.4

Jenis-jenis Anggaran di Bank Indonesia ....................................................64

Gambar 4.5

Proses Penyusunan Anggaran dengan sistem capping di BI .....................66

Gambar 4.6

Perencanaan Strategis ................................................................................68

Gambar 4.7

Siklus SPAMK ..........................................................................................69

Gambar 4.8

Perbedaan Sistem Anggaran Bank Indonesia ............................................86

vi
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan dunia globalisasi setiap perusahaan

dituntut untuk membuat perkembangan yang semakin inovatif. Untuk itu
manajer dituntut untuk semakin lebih kreatif dalam mempertimbangkan dan
menyusun anggaran di tahun yang akan datang. Dengan adanya pengganggaran,
prediksi perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi operasi usaha tentu
saja akan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan (Marconi,
1989) dalam Yusfaningrum (2005).
Anggaran secara khusus digambarkan sebagai data kuantitatif atau
ungkapan keuangan dari rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang
suatu perusahaan, yang memuat tujuan tersebut (Hansen, 2000). Anggaran
memiliki peran yang penting dalam perusahaan, fungsi anggaran itu sendiri
yaitu sebagai alat pengendali perusahaan, alat untuk memotivasi kinerja
anggota organisasi, pedoman untuk menilai kinerja individual manajer, alat
koordinasi atasan dan bawahan, dan sebagai alat untuk mendelegasikan
wewenang antara atasan dan bawahan.
Penganggaran pada organisasi sektor publik merupakan suatu proses yang
cukup rumit. Prosedur anggaran terdiri dari tahap proses penyusunan anggaran
untuk menentukan target dan sasaran anggaran, revisi anggaran, pengendalian
(evaluasi) anggaran dan umpan balik. Karakteristik dalam penganggaran sektor
1
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publik pun berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor
swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk
publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi, dikritik dan didiskusikan untuk
mendapat masukan (Sri Rahayu, 2007). Selain sangat berguna bagi perbaikan,
serta masukan bagi kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu muncul tuntutan
baru bagi para perusahaan sektor publik yakni dengan menerapkan paradigma
baru prinsip good governance.
Kepemerintahan yang baik (good governance) saat ini menjadi hal yang
paling diperbincangkan dalam pengelolaan administrasi perusahaan publik.
Good governance erat kaitannya dengan New Public Management (NPM). New
Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang
paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh
negara maju. New Public Management merupakan fenomena global, yang
mempunyai tujuan memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan
responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik
(Sancoko, 2008).
Penerapan New Public Management di Indonesia diawali dengan
reformasi di bidang keuangan dengan lahirnya tiga paket undang-undang, yaitu
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaaraan Negara, dan Undang-undang
No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
2
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Keuangan Negara, telah menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan
keuangan negara (Solikin, 2006).
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan, penyusunan anggaran
berkembang sedemikian rupa dan menciptakan berbagai pendekatan anggaran
modern untuk memperbaiki pendekatan anggaran tradisional, salah satunya
penganggaran dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja
(Performance Based Budgeting). Performance based budgeting merupakan
anggaran yang berorientasi pada kinerja dengan menilai pencapaian
keluaran/hasil. Dalam menggunakan pendek atan ini tujuannya agar anggaran
yang dikeluarkan akan lebih efektif.
Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang bertujuan untuk memelihara
dan menjaga kestabilan nilai rupiah membutuhkan proses penyusunan anggaran
yang efektif, harus governance. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
Manajemen Keuangan Bank Indonesia dan memenuhi tuntutan stakeholders,
selama ini Bank Indonesia telah melakukan penerapan performance based
budgeting secara bertahap, namun tidak untuk diterapkan secara penuh dan
dideklarasi sebagai implementasi performance based budgeting. Contohnya
Bank Indonesia masih menggunakan metode capping. Kemudian Bank
Indonesia mendeklarasikan penerapan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja atau
performance based budgeting (PBB) dalam menyusun anggarannya pada tahun
2012. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan
pilar yang telah ditetapkan. Memang Bank Indonesia bukan Bank dengan
3
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tujuan mencari profit, tapi Bank Indonesia harus mengefektifkan tiap-tiap pos
anggaran yang dikeluarkan semaksimal mungkin. Penerapan performance
based budgeting ini juga menjadi tuntutan Komisi XI DPR RI yang
disampaikan dalam Laporan Singkat untuk Bank Indonesia. DPR RI Komisi XI
bertugas sebagai pemberi persetujuan atas anggaran-anggaran Bank Indonesia.
Proses
memadukan

penyusunan
antara

anggaran

kinerja

menggunakan

(performance)

dengan

prinsip

PBB

anggaran

dapat

(budget).

Pengimplementasian prinsip PBB dalam penyusunan anggaran dapat terlihat
dari adanya keterkaitan antara dana yang disediakan dengan hasil yang
diharapkan berupa output/outcome. Penyusunan anggaran menggunakan prinsip
PBB ini tidak hanya melihat dari sisi pendekatan kinerja melainkan harus
memastikan anggaran disusun berdasarkan visi, misi, sasaran strategis, dan
indikator kinerja utama yang ditetapkan. Penetapan anggaran dapat dilakukan
dengan menentukan tujuan, Program Kerja (PK) yang akan dilakukan dalam
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, efektivitas
dan efisiensi Program Kerja (PK) yang disusun oleh Satuan Kerja dapat diukur
melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis membuat
penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Performance Based Budgeting
dalam Anggaran Bank Indonesia”. Pertimbangan penelitian ini dilakukan
dikarenakan Bank Indonesia merupakan bank sentral dan baru memulai
menerapkan

sistem

PBB

ini

tahun

2012,

4
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sehingga

diperlukan

pertanggungjawaban keuangan yang sangat besar juga. Selain itu penelitian
tentang performance based budgeting kebanyakan peneliti meneliti objeknya
lembaga pemerintah, namun belum ada yang meneliti pengimplementasian
sistem performance based budgeting pada penganggaran bank sentral atau
Bank Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini.

1.2

Identifikasi Masalah
Penerapan penyusunan anggaran baru dengan menggunakan performance

based budgeting oleh Bank Indonesia yang dimulai tahun 2012 ini membantu
selain untuk tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, juga untuk
tercapainya anggaran yang efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia yang
merupakan lembaga independen yang bukan bertujuan mencari profit, namun
menjaga kestabilan nilai rupiah. Penggantian sistem capping ke PBB ini
dikarenakan semakin kompleksnya program kerja yang ada dan over atau under
budget dalam hal penyusunan anggaran. Tetapi dalam prakteknya ternyata
terjadinya over atau under budget disebabkan kesalahan yang dilakukan pada
saat penyusunan anggaran tersebut, tanpa melihat besar kecilnya permasalahan
yang timbul dan menjadi tidak efektif dan efisien.
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1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis

merumuskan masalah :
1) Bagaimana perbandingan proses penyusunan anggaran dengan sistem
capping dan setelah menggunakan prinsip PBB (Performance Based
Budgeting) di Bank Indonesia?
2) Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyusunan
anggaran dan kinerja di Bank Indonesia?

1.4

Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah, di mana terdapat keterbatasan peneliti yang

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua.
1) Proses penelitian ini dibatasi pada pendekatan sistem performance based
budgeting (PBB) dengan tidak melakukan perhitungan biaya.
2) Penelitian ini hanya dilakukan di divisi Perencanaan Keuangan dan
Evaluasi Anggaran (PKEA).
3) Kesesuaian dalam analisis data juga dibatasi dengan perolehan izin dari
obyek yang diteliti.

6
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1.5

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah
1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Performance Based Budgetting
dalam anggaran Bank Indonesia.
2) Untuk mengetahui proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
anggaran dan kinerja di Bank Indonesia.

1.6

Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Bagi Keilmuan
a) Memperoleh pengalaman kerja secara nyata dengan praktek secara
langsung dalam dunia kerja.
b) Menambah wawasan dan keterampilan dalam bidang pengetahuan
mengenai siklus anggaran yang diterapkan di Bank Indonesia.
c) Mengembangkan potensi dan pola pikir dalam dunia kerja.
d) Mendapatkan sikap siap kerja kepada mahasiswa/i sebelum masuk
dunia kerja secara nyata.
2) Bagi STIE Indonesia Banking School
a) Mewujudkan SDM yang handal, professional, dan berkualitas.
b) Meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa STIE Indonesia Banking
School.
7
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3) Bagi Bank Indonesia
a)

Mendapatkan bantuan tenaga kerja dalam menganalisis perencanaan
keuangan dan evaluasi anggaran.

b) Menjalin hubungan yang baik kepada kedua belah pihak antara Bank
Indonesia dengan STIE IBS.
c)

Meningkatkan citra Bank Indonesia dengan memberikan kesempatan
bagi mahasiswa/i terdidik secara langsung.

1.7

Sistematika Penulisan
Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang mencakup hal-hal

berhubungan dengan latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian,
analisis data dan kesimpulan. Secara garis besar sistematika penulisan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang, mengapa penulis mengangkat
topik penelitian ini. Selanjutnya berisi mengenai pembatasan masalah.
Kemudian berisi perumusan masalah yang yang akan diteliti oleh penulis.
Dalam bab ini juga, terdapat tujuan penelitian, manfaat dilakukannya penelitian
dan sistematika penulisan yang berisi tentang susunan penelitian.
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Bab II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari dan relevan dengan
topik

penelitian, tinjauan umum mengenai penelitian, serta kerangka

pemikirannya.
Bab III : METODOLOGI PENELITIAN
Berisi objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data
yakni cara yang diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah
didapat.
Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil analisis data serta
implikasi manajerial.
Bab V : SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang
terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Good Governance
Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah,
masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut
mencakup pembentukan seluruh
lembaga

dimana

mengutarakan

warga

kepentingan

dan

mekanisme, proses, dan lembagakelompok-kelompok

mereka,

menggunakan

masyarakat
hak

hukum,

memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara
mereka (MTI, 2002).
Good

governance

didefinisikan

sebagai

penyelenggaraan

pemerintah yang solid dan bertangung jawab, serta efektif dan efisien
dengan menjaga kesinergian interaksi yang konsrtuktif di antara
domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Dwipayana,
2003).
Menurut Sedarmayati (2003) good governance adalah suatu
bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi
pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah
berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat
dalam suatu masyarakat berkembang.
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Menurut Zulkarnain (2002) good governance merupakan sesuatu
yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep
ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat
untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan
demokratis.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsipprinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari :
1) Profesionalitas,

meningkatkan

kemampuan

penyelenggara pemerintahan agar mampu

dan

moral

memberi pelayanan

yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2) Akuntabilitas,

meningkatkan

akuntabilitas

para

pengambil

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat.
3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai.
4) Pelayanan

prima,

penyelenggaraan

pelayanan

publik

yang

mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu,
kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta
pelayanan yang ramah dan disiplin.
5) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk
mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses
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pengambilan

keputusan,

yang

menyangkut

kepentingan

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat dengan

menggunakan sumber daya yang

tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,
mewujudkan adanya
Ada beberapa pengertian good governance dalam institusi
pemerintahan yang didasari dari definition terms kata governance,
menurut Suyatno (2004) yaitu: (i) the exercise of Political Power to
manage a nation’s affairs atau Pelaksanaan Kekuasaan Politik untuk
mengelola masalah-masalah suatu Negara (World Bank, 1997); (ii) the
exercise of economic, political, and administrative authority to manage
a country‘saffairs at all levels and means by which state promote
social cohesion, integration, and ensure the well being of their
population atau pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang
administrasi, ekonomi, dan politik dalam mengelola berbagai urusan
negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas
dan kohesivitas sosial dan kemasyarakatan. Pengertian ini sejalan
dengan pendapat Bovaird dan Loffler (2003) yang mengatakan bahwa
good governance mengusung sejumlah isu seperti: keterlibatan
stakeholder, transparansi, agenda kesetaraan (gender, etnik, usia,
agama, dan lainnya), etika dan perilaku jujur, akuntabilitas, serta
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keberlanjutan. Berorientasi pada kesepakatan, artinya pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama
diantara para aktor yang terlibat.
2.1.2 New Public Management
New Public Management (NPM) merupakan suatu paradigma
alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional
menjadi administrasi publik yang
mengakomodasi

pasar

(Harun,

efektif, efisien serta lebih

2005).

Penerapan

New

Public

Management (NPM) dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi atau
reformasi manajemen dan administrasi publik yang mendorong
demokrasi yakni yang menjadi model manajemen sektor publik yang
fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar (Harun, 2005).
Perlunya mereformasi model anggaran lama yang bersifat
tradisional sangat diperlukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
(Mardiasmo, 2009) : cara penyusunan anggaran yang didasarkan pada
pendekatan incrementalism, struktur dan susunan anggaran yang
bersifat line-item, selain itu ciri umum yang melekat dalam
penganggaran tradisional yaitu cenderung sentralis, bersifat spesifikasi,
tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto.
Hal yang paling penting adalah dalam sistem anggaran model
lama tidak ada pengaitan antara anggaran dengan konsep value for
money, yang mengaitkan aktivitas sektor publik dengan konsep
efektivitas, efisiensi, hasil aktivitas yang berdampak positif terhadap
13
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masyarakat (benefit impacts). Akibatnya adalah alokasi anggaran untuk
anggaran tahun yang baru hanya berdasarkan pada kebiasaan lama (dari
anggaran tahun-tahun sebelumnya) tanpa memperhatikan kebutuhan
anggaran yang sebenarnya (Harun, 2005).
Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang
berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan
paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada
pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,
pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Menurut

Osborne dan Gaebler (1995) tujuan New Public Management adalah
untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga
administasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar
akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif,
namun tidak berorientasi kepada laba. (Gabler, 1995)
Prinsip-prinsip NPM adalah sebagai berikut :
1) Penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam
mengendalikan organisasi.
2) Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi,
termasuk klasifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator
keberhasilannya.
3) Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam
prosedur-prosedur birokrasi yang seluruhnya diukur lewat
indikator-indikator performa kuantitatif.
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4) Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik
dari unit-unit sektor publik.
5) Pengenalan pasa kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik.
6) Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan
swasta.
7) Penekanan pada pemangkasan efisiensi, dan melakukan lebih
banyak sumber daya yang sedikit.

2.2 Anggaran dan Kinerja
a.) Anggaran
Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan pengeluaran dalam
satuan moneter (Mardiasmo, 2009). Dalam bentuk yang paling
sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan
kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas. Anggaran berisi
estimasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan organisasi di masa
yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai
rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam beberapa periode yang
akan datang.
Definisi anggaran menurut Govindarajan (2005) yaitu anggaran
merupakan bagian yang penting untuk perencanaan efektif jangka
pendek dan kontrol dalam organisasi. Penyelenggaraan anggaran
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biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pemasukan dan
pengeluaran selama satu tahun itu.

Dari penjelasan mengenai anggaran diatas, maka dapat
disimpulkan anggaran merupakan rencana kegiatan pendapatan dan
pengeluaran sebagai bagian kontrol dalam organisasi yang meliputi
waktu satu tahun.
b.) Kinerja
Menurut Bastian (2010) kinerja merupakan gambaran mengenai
tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan

/

program

/

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi
yang tergambarkan melalui perumusan skema strategis suatu
organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja yakni prestasi
yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk dapat
mengetahui keberhasilan / kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas
organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran ini tidak hanya
dilakukan pada input (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada output
(keluaran) dan manfaat program tersebut (Bastian, 2010)
Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 butir 35, kinerja
adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.
Dari

penjelasan

mengenai

kinerja

diatas,

maka

dapat

disimpulkan kinerja merupakan hasil (outcome) yang dicapai dari
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kegiatan terkaitan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur oleh organisasi dalam periode tertentu.

2.2.1

Siklus Anggaran
Siklus anggaran negara atau daur anggaran negara untuk

pelaksanaan keuangan negara adalah merupakan hal yang penting bagi
sistem akuntansi pemerintahan , pembuatan anggaran merupakan suatu
proses yang berkelanjutan (Nordiawan, 2011).
Pada dasarnya anggaran melalui 5 proses tahapan yang
dijelaskan oleh gambar berikut :
Gambar 2.1.
Siklus Anggaran
Persiapan
(Preparation)

Pemeriksaan
(post audit)

Persetujuan
(enactment)

Pelaporan
(reporting)

Administrasi
(administration)

Sumber : (Nordiawan, 2011)
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Berikut ini penjelasan mengenai siklus anggaran (Nordiawan, 2006) :
1. Persiapan (Preparation)
Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format
anggaran yang akan dipakai. Kemudian masing-masing unit di
pemerintahan akan mengajukan anggaran yang akan
dikonsolidasikan oleh bagian anggaran setelah ditelaah dan
diadakan dengar pendapat ke semua bagian unit, anggaran ini akan
disetujui oleh kepala pemerintahan.
2. Persetujuan Lembaga Legislatif (Legislative Enactment)
Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan
persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite
anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh
pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.
Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing)
sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.
3. Administrasi (Administration)
Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik
pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan
belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap
pelaksanaan ini dilakukan pula proses administrasi anggaran yang
meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.
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4. Pelaporan (Reporting)
Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan
dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses
pelaksanaan.
5. Pemeriksaan (Post-Audit)
Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian
diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen.
Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik
(feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

2.2.2

Prinsip-Prinsip Anggaran
Munculnya konsep good governance sangat menekankan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Bastian, 2010). Sementara
itu menurut Shafritz dan Russell (1987) dalam Bastian (2010)
menyebutkan sejumlah prinsip sistem penganggaran yang telah
mengacu pada perkembangan terakhir dalam masyarakat yaitu
demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan
akuntabel.
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Tabel 2.1 Prinsip-prinsip Penganggaran
Prinsip-prinsip Penganggaran
1.

Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan
dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang ikut
mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas
dan mendapatkan persetujuan dari legislative.

2.

Adil, berarti bahwa anggaran harus diarahkan secara optimal bagi
kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua
kelompok dalam masyarakat sesuai kebutuhan.

3.

Transparan,

adalah

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

serta

pertanggungjawaban anggaran yang harus diketahui tidak saja oleh wakil
rakyat, tetapi juga masyarakat umum.
4.

Bermoral tinggi, bahwa pengelolaan anggaran berpegang pada peraturan
perundangan yang berlaku, serta selalu mengacu pada moral dan etika yang
tinggi.

5.

Berhati-hati, bahwa pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara hatihati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal
ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.

6.

Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal dan eksternal.

(Sumber: Bastian, 2010)

2.2.3

Pengembangan Sistem Anggaran
Sistem

penganggaran

telah

berkembang

sesuai

dengan

pencapaian kualitas yang semakin tinggi. Menurut Bastian (2010) jenisjenis anggaran terbagi menjadi :
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a) Metode anggaran tradisional
Metode anggaran tradisional ini terbagi menjadi 2.yaitu Line
Item Budgeting dan Incremental Budgeting, berikut penjelasannya :
1) Line Item Budgeting
Penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana
berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut
digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif
dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau
sering disebut dengan tradisional budgeting. Walaupun tidak dapat
disangkal line item budgeting sangat populer penggunaannya
karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. Line item budgeting
memiliki karakteristik dimana tujuan utamanya adalah untuk
melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input
organisasi,

penerapannya

melalui

pendekatan

incremental

(kenaikan bertahap) dan tidak jarang dalam prakteknya memakai
kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah
satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.
i.

Karakteristik Line Item Budgeting
1) Titik

berat

perhatian

pada

segi

pelaksanaan

pengawasan.
2) Penekanannya hanya pada segi administrasi.
ii. Keunggulan Line Item Budgeting
1) Relatif mudah menelusurinya.
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dan

2) Mengamankan komitmen di antara partisipan sehingga
dapat mengurangi konflik.
iii. Kelemahan Line Item Budgeting
1) Perhatian

terhadap

laporan

pelaksanaan

anggaran

penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.
2) Diabaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan
pengeluaran yang dianggarkan.
3) Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional
dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

2) Incremental Budgeting
Sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan
revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan
usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos
pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode
sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama yaitu
metode kenaikan/penurunan (incremental) dari angka anggaran
tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa
seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan
dari tahun sebelumnya.
i. Keunggulan Incremental Budgeting
1) Mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran.
2) Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk
memahami program – program baru.
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3) Dapat mengurangi konflik.
ii. Kelemahan Incremental budgeting
1) Perhatian

terhadap

laporan

pelaksanaan

anggaran

penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.
2) Diabaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan
pengeluaran yang dianggarkan.
3) Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional
dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

b) Metode anggaran modern
Metode anggaran modern sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu
Planning Programming Budgeting System atau biasa disebut PPBS
dan Zero Based Budgeting (ZBB), dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Planning Programming Budgeting System (PPBS)
Suatu

proses

perencanaan,

pembuatan

program,

dan

penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan
yang bulat dan tidak terpisah-pisah, didalamnya terkandung
identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin
timbul.

Planning

Programming

Budgeting

System

(PPBS)

berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara
menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program,
sub-sub program, serta berbagai proyek. PPBS dikenal sebagai
‘Program Budgeting’ dengan pemilihan berbagai alternatif proyek
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yang ada dilakukan melalui cost and benefit analysis, dan dianggap
terlalu rasional dan tentu saja terlalu mahal sehingga sulit untuk
dilaksanakan.
Gambar 2.2.
Konsep PPBS

Sumber : (Nordiawan, 2011)

i. Keunggulan PPBS
1) Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan
membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang
menyangkut usaha pencapaian tujuan.
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2) Menghindarkan

adanya

pertentangan

dan

overlaping

program serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar
aparat organisasi dalam proses perencanaan.
3) Alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif
berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk mencapai
tujuan.
ii. Kelemahan PPBS
1) Merupakan proses multikompleks dan memerlukan banyak
perhitungan dan analisis.
2) Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas
yang tinggi.
3) Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis.

2. Zero Based Budgeting (ZBB)
Dalam sistem Zero Based Budgeting (ZBB), muncul yang
disebut sebagai decision units yang menghasilkan berbagai paket
alternatif anggaran yang dibuat, sebagai motivasi bagi anggaran
pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran. Dalam praktiknya, ZBB
membutuhkan banyak sekali paper work, data, serta menuntut
penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih. Hal
ini dianggap sebagai hambatan umum penerapan ZBB. Penyusunan
anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan
incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai
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dari nol (Zero-Base). Penyusunan anggaran yang bersifat
incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini
untuk

menetapkan

anggaran

tahun

depan,

yaitu

dengan

menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Zero Base
Budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada
perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa
lalu. Setiap kegiatan akan di evaluasi secara terpisah. Ini berarti
berbagai

program

dikembangkan

dalam

visi

tahun

yang

bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah : (1)
Identifikasi unit keputusan, (2) Membangun paket keputusan, (3)
Meriview peringkat paket keputusan.
i.

Keunggulan ZBB
1) Jika

ZBB

dilaksanakan

dengan

baik

maka

dapat

menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
2) ZBB berfokus pada value for money.
3) Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi
dan ketidakefektivan biaya.
4) Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam
proses penyusunan anggaran.
ii.

Kelemahan ZBB
1) Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu
teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar,
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serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena
pembuatan paket keputusan.
2) ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek.
3) Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju.
4) Masalah terbesar dalam ZBB adalah pada proses meranking
dan meriview paket keputusan.
Tabel 2.2 Anggaran Tradisional vs Anggaran Modern
Anggaran model tradisional

Anggaran model modern
Desentralisasi & devolved

Terpusat
management
Berorientasi pada input, output,
Berorientasi pada masukan (input)
dan outcome (value for money)
Tidak memperhatikan rencana jangka

Berorientasi jangka panjang dan

panjang (long-term planning)

menyeluruh

Pos anggaran dinyatakan secara line-

Ada target setiap pos anggaran

item dan incrementalism

yang dicantumkan

Sistem pembatasan departemen yang

Bersifat lintas departemen

tidak fleksibel (kaku)

(cross departement system)

Menggunakan aturan klasik: Vote

Zero-base budgeting, planning

accounting

programming budgeting system

Berprinsip anggaran bruto

Sistematik dan rasional

Periode: tahunan

Bottom-up budgeting

(Sumber: Pendlebury, 2003)

Pengawasan anggaran adalah proses dalam menetapkan ukuran
kinerja dan perencanaan kerja keuangan yang dapat mendukung
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pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah
ditetapkan (Harun, 2005).
Menurut Winardi (2000), pengawasan adalah semua aktivitas yang
dilaksanakan oleh pihak menejer dalam upaya memastikan bahwa hasil
aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
Dengan demikian pengawasan anggaran yaitu penilaian suatu
rencana anggaran keuangan (rencana kerja) dibandingkan dengan
pelaksanaannya, kemudian berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh
kesimpulan, apakah rencana anggaran telah atau belum dilaksanakan
dengan efektif dan efisien.

2.4

Evaluasi Anggaran
Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk
menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang
bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja
departemen (Kenis, 1979). Hal ini akan mempengaruhi tingkah
laku, sikap dan kinerja manajer.
Tse (1979) dalam Kurnia (2010) menjelaskan bahwa evaluasi
secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu :
1) Meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan
kinerja yang diharapkan
2) Memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu
satu dengan yang lainnya
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3) Ssistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda
bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang
mungkin terjadi
4) Untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.
Dengan demikian evaluasi anggaran perlu diadakan dengan
tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan,
memilih strategi terbaik dari berbagai strategi alternatif strategi
yang ada, melihat apakah tujuan sudah tercapai atau belum.

2.5

Sistem Capping
Anggaran

tradisional

merupakan

pendekatan

yang

banyak

digunakan di negara berkembang, termasuk pula negara Indonesia.
Menurut Bahtiar Arif (2002), salah satu sistem anggaran tradisional
dengan pendekatan incremental disebut sistem capping.
Sistem penyusunan anggaran menggunakan capping hanya
berorientasi pada input tanpa berfokus kepada output. Capping
merupakan sistem penyusunan anggaran yang membagikan anggaran
berdasarkan pada cap – cap atau ke dalam bagian – bagian program
kerja dengan menentukan proyeksi keuangan terlebih dahulu dan
membentuk program kerja setelahnya.
Dengan menggunakan pendekatan ini dapat mengidentifikasi
seluruh jenis belanja yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Jenis
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belanja yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakteristik dapat
dikelompokan dalam jenis kelompok tertentu.

2.5. 1 Proses sistem capping
Pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik apabila
pos/komponen dalam anggaran dinyatakan pada tingkat yang paling
terperinci. Dalam sistem capping anggaran telah diterima terlebih
dahulu kemudian dapat disusun berbagai program kerja. Capping
dilakukan

dengan

cara

menentukan

terlebih

dahulu

proyeksi

keuangannya.
Pendekatan tradisional dalam penyusunan anggaran sebenarnya
terdiri atas tiga proses, adalah sebagai berikut (Nordiawan, 2011).
1) Pihak lembaga yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan
anggaran kepada kepala eksekutif dan anggaran tersebut diperinci
berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak dibuat.
2) Kepala eksekutif mengumpulkan permintaan anggaran dari
berbagai lembaga, lalu anggaran ini dimodifikasi oleh kepada
eksekutif (dikonsolidasikan). Dari hasil modifikasi tersebut, kepala
eksekutif kemudian mengajukan permintaan secara keseluruhan
untuk organisasi tersebut kepada lembaga legislatif dengan
menggunakan perincian yang sama dengan anggaran yang diajukan
sebelumnya

oleh

lembaga-lembaga

menggunakan pendekatan tradisional).
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dibawahnya

(dengan

3) Setelah merevisi jumlah permintaan anggaran, pihak legislatif
kemudian menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan
menggunakan pendekatan tradisional. Data-data mengenai program
atau kinerja mungkin dimasukkan dalam anggaran yang diperinci
dengan menggunakan pendekatan tradisional.

2.6

Performance Based Budgeting
Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting)

merupakan anggaran yang berorientasi pada kinerja dengan menilai
pencapaian keluaran/hasil (output/outcome ) dalam suatu organisasi
yang berkaitan dengan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi
(Bastian, 2010). Dengan Performance Budgeting alokasi sumber daya
ditekankan pada program/kegiatan yang akan disusun untuk tahun
mendatang,

bukan

berdasarkan

pada

unit

organisasinya

saja.

Penggunaan output measurement (pengukuran hasil) digunakan untuk
mengukur pencapaian indikator kinerja sehingga terlihat besarnya
anggaran yang telah dikeluarkan dan dapat mengendalikan pengeluaran
sesuai dengan aktivitas kegiatan/program. Berikut ini definisi mengenai
Performance Budgeting :
Menurut IMF (Last, 2009) dalam terjemahannya, definisi
Performance Budgeting adalah penganggaran berbasis kinerja bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik dengan
menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang
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mereka berikan, memanfaatkan sistematis informasi kinerja. Bentuk
paling dasar dari penganggaran berbasis kinerja adalah yang bertujuan
untuk memastikan bahwa, ketika merumuskan anggaran pemerintah,
pengambil keputusan kunci sistematis memperhitungkan hasil yang
akan dicapai dengan pengeluaran.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 pasal 7 ayat
(1), definisi Performance Based Budgeting adalah penyusunan
anggaran kinerja merupakan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Dari penjelasan mengenai definisi Performance Based Budgeting
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Performance Based Budgeting
merupakan perencanaan keuangan dalam menyusun anggaran dengan
mengestimasikan keuangan untuk perencanaan alokasi sumber daya dan
pengendalian realisasi anggaran yang memfokuskan terhadap keluaran
dan hasil (output/outcome) yang diharapkan dari setiap pelaksanaan
aktivitas/program.

2.6.1 Prinsip Performance Based Budgeting
Dua prinsip yang mendasari Performance Based Budgeting secara
umum yaitu prinsip value for money (efektivitas, efisien, ekonomis) dan
prinsip good governance (Bambang Sancoko, 2008) dijelaskan sebagai
berikut :
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a) Prinsip value for money
Prinsip value for money menerapkan asas efektivitas, efisiensi,
dan ekonomis.
wisely

Efektivitas digunakan sebagai dasar spending

yaitu dengan

merencanakan dan

melakukan biaya

pengeluaran dengan bijak. Efektivitas merupakan hubungan antara
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan
operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai
tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efisiensi digunakan sebagai
dasar spending well yaitu dengan melakukan biaya pengeluaran
untuk mendapatkan hasil yang terbaik, proses kegiatan dapat
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu
dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang
serendah – rendahnya. Sedangkan ekonomis digunakan sebagai
dasar spending less yaitu melakukan pengeluaran dengan sehemat
mungkin, dengan melakukan pembelian barang dan jasa input
dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang
dimungkinkan.

Efektivitas,

efisiensi,

dan

ekonomis

dalam

pengukuran pengeluaran dapat diukur dari terlaksananya program
kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat mencapai
sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan . Berikut
penjelasan mengenai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis yaitu:
i. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana
efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output
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(keluaran), kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
ii. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana
penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk
mencapai output tertentu.
iii. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana
pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan
pada harga yang terbaik yang dimungkinkan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas
membahas mengenai output, efisiensi membahas mengenai input
dan output, dan ekonomis membahas mengenai input. Untuk
mencapai tujuan organisasi maka ketiga unsur diatas tidak dapat
dipisahkan.

b) Prinsip Good Governance
Good Governance adalah tata pemerintahan yang merupakan
tindakan untuk menjadikan Negara aman dan bersih dengan
penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk
mengelola urusan Negara pada semua tingkat dengan mengelola
sumber daya ekonomi dan sosisal yang melibatkan sektor Negara dan
sektor non Pemerintahan. Dengan diterapkannya prinsip Good
Governance akan membantu sistem pemerintahan yang bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan mendengarkan suara
rakyat banyak dan melindungi kaum minoritas.
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2.6.2

Komponen Performance Based Budgeting
Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen

untuk menyusun berbagai program/aktivitas sebagaimana uraian
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 tentang
Penyusunan

Rencana

Negara/Lembaga

Kerja

(RKA-KL)

dan

dalam

Anggaran
anggaran

Kementrian

berbasis

kinerja

diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari
setiap program dan jenis kegiatan, yaitu :
1) Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. Dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak
(impacts) (Bastian, 2010). Berikut ini merupakan pengertiannya :
a) Input (masukan)
Segala sesuatu yang dibutuhkan (misalnya : dana, SDM, dan
teknologi) agar pelaksanaan aktivitas/program dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran (output).
b) Output (keluaran)
Sesuatu

yang

diharapkan

langsung

dicapai

dari

aktivitas/program yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
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suatu

c) Outcome (hasil)
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung).
d) Benefit (manfaat)
Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan aktivitas
/ program.
e) Impact (dampak)
Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap
setiap tingkatan

indikator berdasarkan asumsi

yang telah

ditetapkan.
Syarat – syarat mengenai Indikator Kinerja menurut Bastian (2006):
a) Spesifik, jelas, dan tidak mungkin ada kesalahan interpretasi.
b) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja
mempunyai kesimpulan yang sama.
c) Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
d) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta
dampak.
e) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
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f) Efektif ; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan
biaya yang tersedia.
Manfaat Indikator Kinerja menurut Bastian (2006):
a) Kejelasan tujuan organisasi.
b) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas.
c) Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas.
d) Tersedianya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda.
e) Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi
dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban
organisasi kepada pemilik saham.

2) Standard Cost
Standard Cost adalah batas maksimal biaya pelaksanaan suatu
kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu. Standard cost ditetapkan
berdasarkan standar aktivitas yang dipandang efektif serta pengeluaran
yang relevan, wajar, dan efisien. Standard cost merupakan biaya yang
ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya
dikeluarkan untuk membuat satuan produk atau untuk membiayai
kegiatan tertentu di bawah asumsi kegiatan ekonomi, efisiensi dan
faktor - faktor lain tertentu (Mulyadi, 2007).
Pendapat lain menurut Caster dan Usry mengenai pengertian
standard cost adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk
memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu
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periode

tertentu.

Standar

cost

memberikan

pedoman

kepada

manajemen untuk mengendalikan biaya dalam melakukan suatu
kegiatan untuk mendapatkan hasil yang efektif dengan jumlah biaya
yang dikeluarkan (Usry, 2005).
3) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja dimulai dari pengukuran kinerja yang merupakan
prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu
dengan membuat perumusan perencanaan strategi dan menentukan
seluruh aktivitas / program organisasi harus dapat diukur. Berbagai
aktivitas / program dalam suatu organisasi dapat terlihat setelah
dilakukannya

pengukuran kinerja terhadap

pencapaian tujuan

organisasi.
Stout (2003) dalam Bastian (2010) menyatakan bahwa pengukuran
/ penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi
(mission accomplishment) melalui hasil – hasil yang ditampilkan
berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.
Menurut Whittaker (1993) dalam Akuntansi Sektor Publik
(Bastian, 2010) menyatakan bahwa pengukuran / penilaian kinerja
adalah

suatu

alat

manajemen

untuk

meningkatkan

kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja menurut (Bastian,
2010) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, yaitu :
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a) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian prestasi.
b) Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
c) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema
kerja dan pelaksanaan.
d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi
pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran
prestasi yang telah disepakati.
e) Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam
upaya dalam rangka memperbaiki organisasi.
f) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.
i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
j) Mengungkap permasalahan yang terjadi.
Aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja menurut Soemarso
(2005) :
a) Aspek finansial
Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek
finansial sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja,
sehingga kondisi keuangan dianalogikan sebagai aliran darah
dalam tubuh manusia.
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b) Kepuasan pelanggan
Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan
sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. untuk itu,
manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai
tingkat kepuasan pelanggan.
c) Operasi dan pasar internal
Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan
untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang
untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum
dalam skema strategis. di samping itu, informasi operasi bisnis
internal juga diperlukan untuk melakukan perbaikan terus –
menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.
d) Kepuasan pegawai
Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran
strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.
e) Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders
Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi
kepuasan para stakeholders.
f) Waktu
Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga
manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.
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2.6.3 Proses Performance Based Budgeting
Proses penyusunan anggaran menggunakan performance based
budgeting melalui beberapa tahapan, sesuai gambar berikut (Bastian,
2010) :
1) Menentukan misi

3) Mengukur
kebutuhan

2) Menerjemahkan
sasaran dan tujuan

6) Menganalisis
program

5) Mengembangkan
struktur program secara
keseluruhan

7) Mengembangkan anggaran
program dan multitahun

8) Alokasi sumber daya

9) Mengimplementasikan
rencana anggaran program

10) Evaluasi program
Gambar 2.3 Proses Performance Based Budgeting
Sumber : Bastian (2010)
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4) Mengidentifikasi
hambatan dan sumber
daya

2.6.4 Keunggulan dan kelemahan Performance Budgeting
Dalam sistem penganggaran Performance Based Budgeting
terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan, yaitu (Bastian, 2010) :
a) Keunggulan Performance Based Budgeting
1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan
keputusan.
2. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui
proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan
keputusan.
4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan
efisiensi unit kerja.
5. Pemborosan anggaran dapat dihindari dengan adanya tolok ukur
terhadap anggaran yang dikeluarkan.
6. Memasukan setiap program kerja yang memiliki value added
dan membuang setiap program kerja yang dianggap tidak
memberikan value added.
7. Pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan efisien
sehinnga memudahkan pencapaian tujuan.
8. Pelaksanaan kegiatan yang transparan dengan menyusun
anggaran yang jelas berdasarkan pada output, dan kejelasan
hubungan antar pihak untuk dapat mengawasi anggaran yang
dikeluarkan.
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b) Kelemahan Performance Based Budgeting
1. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan.
2. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
3. Ketidakjelasan mengenai pihak pengambil keputusan dan pihak
yang menanggung beban atas pengambilan keputusan.
4. Keterbatasan pengetahuan mengenai sistem anggaran yang
mendasarkan pada kinerja.

2.7 Penelitian Terdahulu
Oleh karena itu peneliti ingin melakukan replikasi terhadap
penelitian yang sudah ada dengan perbedaan sedikit konsep dan objek
penelitiannya.

Peneliti

pengimplementasian

mencoba

anggaran

berbasis

melakukan
kinerja

pada

analisis
instansi

pemerintah dengan studi kasus yakni bank sentral, Bank Indonesia.
Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
Nama Pengarang &
Tahun
1) Ari Eko Widyantoro
(2006)

Judul Penelitian
Implementasi
Performance Based
Budgeting : Kajian
Fenomenologis
Universitas
Diponegoro

Kesimpulan & Hasil
Membahas tentang Penganggaran
Berbasis Kinerja yang belum ideal,
meskipun para pegawai dan pimpinan
memahami makna Penganggaran
Berbasis Kinerja.
Ada beberapa kesalahan dalam
tahapan
proses
penganggaran
termasuk perencanaan, implementasi,
pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pelaporan. Kurangnya komunikasi,
sistem aplikasi komputer yang sudah
terintegrasi, sistem penghargaan dan
sangsi, serta etika kerja menjadi
penyebab-penyebab
permasalahan
yang ada.
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2) Khairina Nur Izzaty
(2011)

Pengaruh Gaya
Kepemimpinan dan
Kualitas SDM
terhadap Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja pada Badan
Layanan Umum
(BLU) Universitas
Diponegoro

3) Gloria A. Grizzle &
Carole D. Pettijohn
(2002)

Implementing PBB –
a system dynamics
perspective

4) Hendra Cipta (2011)

Analisis Penerapan
Penganggaran
Berbasis Kinerja
(Performance Based
Budgeting) Pada
Pemerintah Daerah
(Studi Eksploratif
Pada Pemerintah
Kabupaten Tanah
Datar)

Peneliti menggunakan variabel bebas
yaitu gaya kepemimpinan dan
kualitas sumber daya manusia.
Metode pengambilan data primer
yang digunakan adalah metode
kuesioner dengan sampel 152
responden.
Hasilnya secara simultan, gaya
kepemimpinan dan kualitas sumber
daya manusia memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
penerapan anggaran berbasis kinerja
badan layanan umum (BLU).
Mengenai tentang pengusulan sebuah
model untuk mengevaluasi anggaran
secara reformasi. Penelitian ini
menggabungkan bentuk kualitatif dan
kuantitatif. Objeknya adalah anggaran
pemerintahan negara Florida.
Yang
dilihat
seberhasil
apa
implementasi performance based
budgeting dalam anggaran mereka.
Model ini juga mengidentifikasi
bagaimana perilaku legislatif dalam
hal menggunakan informasi kinerja
untuk menginformasikan alokasi
sumber daya mereka.
Penelitian ini mengenai penerapan
penganggaran
berbasis
kinerja
(performance-based budgeting) pada
pemerintah daerah dilihat dari
persyaratan
penetapan
dan
penggunaan indikator kinerja dalam
proses penyusunan anggaran (APBD)
dan faktor-faktor yang menyebabkan
belum berjalannya penganggaran
berbasis kinerja (performance-based
budgeting) tersebut. Pemerintah
daerah yang menjadi objek penelitian
adalah Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar.
Hasil penilaian terhadap indikator
kinerja tersebut menunjukkan bahwa
secara umum indikator kinerja yang
digunakan dalam dokumen anggaran
tersebut belum memenuhi kriteria
indikator kinerja yang baik.
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5) Yilin Hou (2010)

The Performance of
Performance-Based
Budgeting in Boom
Versus Bust Years:
An Analytical
Framework and
Survey of States

6) Panagiotis
Karkatsoulis (2010)

The Crisis Effect On
Performance Based
Budgeting

Penelitian
ini
membagi
era
penganggaran berbasis kinerja (PBB)
menjadi tiga periode:
o naik dan pembangunan di tahun
1990-an,
o kelanjutan dan puncaknya pada
tahun 2000-an
o tingkat penghentian setelahnya.
Dalam penelitian ini kinerja PBB
dikaji pada empat aspek:
1) pengembangan ukuran kinerja,
2) penggunaannya
dalam
penganggaran dan manajemen,
3) utilitas di seluruh siklus bisnis,
4) kegunaannya untuk pemain
anggaran.
Hasil survey dari 11 negara
perwakilan,
menemukan
bahwa
mengembangkan ukuran kinerja
adalah proses yang bertahap. Bahwa
fungsi PBB yang lebih baik adalah
dalam pengelolaan (manajemen)
dibandingkan dalam penganggaran,
Penelitian ini mengulas periode yang
berbeda dari teori penganggaran, dari
Penganggaran Berbasis Kinerja, yang
menggunakan satu ukuran. Kemudian
di era manajerial, ketika anggaran
telah berubah ke alat dasar dari
sebuah rekayasa sosial, dan dari sana
New Public Management yang
dianggap
sebagai
instrumen
"memotong kembali" kebijakan dan
akhirnya dengan konsep millennium
baru kepemerintahan. Makalah ini
melihat krisis saat ini sebagai
kesempatan bagi munculnya teori
sounder penganggaran, karena semua
gagasan dasar, seperti kemudi ,
kepercayaan , menangkap regulasi ,
dll telah menunjukkan vakum teoretis
dan praktis saat ini.
Penelitian ini diakhiri dengan
beberapa asumsi pekerjaan teoritis
setelah
diperiksa
kegagalan
penganggaran khas berkonsentrasi
pada kasus Yunani .
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7) Riska Emidiati (2011)

Analasis Standard
Operational
Procedure
Penyusunan
Anggaran Berbasis
Kinerja pada Instansi
Pemerintahan.
Sebuah Studi Kasus:
Badan Pendidikan
dan Pelatihan
Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Prosedur Operasional
Standar pelaksanaan penganggaran
berbasis kinerja yang dilakukan oleh
Sekretariat BPPK sesuai dengan
peraturan Menteri Keuangan .
Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analitis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian , oleh
penulis di BPPK dan diskusi yang
mengacu pada aturan yang ditetapkan
Menteri
Keuangan,
peneliti
menyimpulkan bahwa :
1. BPPK
telah
menerapkan
reformasi
perencanaan
dan
penganggaran berbasis kinerja.
2. BPPK belum dilaksanakan proses
penganggaran berbasis sesuai
dengan
PMK
No.104/PMK.02/2010.

8) Yanxia Qi & Yaw M.
Mensah (2012)

An Empirical
Analysis of the Effect
of PerformanceBased Budgeting on
State
Government
Expenditures

Membahas tentang dampak ekonomi
dari adopsi dan implementasi dari
penganggaran berbasis kinerja (PBB)
di tingkat pemerintah negara bagian.
Memeriksa
hubungan
antara
pelaksanaan PBB dan negara agregat
pengeluaran dari Dana Umum dan
Dana Negara Lain, dan menganalisis
lebih
lanjut
apakah
PBB
mempengaruhi
dikombinasikan
pengeluaran fungsional:
o pengeluaran berorientasi masa
depan
o pengeluaran Sosial
o pengeluaran keselamatan Umum
Hasilnya bahwa pelaksanaan PBB
adalah negatif terkait dengan total
pengeluaran dari Dana Umum dan
positif terkait dengan pengeluaran
total dari Dana Negara Lain.
Kesimpulannya bahwa PBB adalah
efektif
dalam
mendapatkan
pemerintah negara bagian untuk
mereorganisasi prioritas pengeluaran
mereka.

(Sumber: Peneliti)

2.8 Kerangka Pemikiran
Setiap organisasi melakukan penganggaran dalam menentukan
besarnya total penerimaan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan
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dalam melakukan berbagai aktivitas/program dalam unit usahanya.
Penganggaran

digunakan

sebagai

alat

pengendalian

terhadap

perencanaan anggaran di tahun selanjutnya dalam melakukan perbaikan
terhadap perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang akan datang.
Bank Indonesia sebagai Bank sentral melakukan penyusunan
anggaran yang terbagi atas anggaran operasional, anggaran kebijakan,
dan rencana investasi. Penganggaran yang mengkhusukan penyusunan
anggaran penerimaan dan pengeluaran terdapat dalam anggaran
operasional.
Anggaran Bank Indonesia memfokuskan kepada entitas publik yang
mengharuskan untuk melakukan penyusunan anggaran tahunan yang
transparan dengan adanya tolok ukur terhadap anggaran yang
dikeluarkan dari berbagai program kerja yang dilaksanakan dengan
mengukur pencapaian hasil

yang diharapkan. Dengan adanya

pendekatan anggaran modern yang menitikberatkan terhadap output /
outcome (keluaran / hasil) memudahkan pengukuran hasil kinerja yang
dilaksanakan dengan anggaran yang dikeluarkan, sehingga tolok ukur
anggaran dapat terlihat secara jelas.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dalam tahap evaluasi
terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja di tahun berjalan
untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan
anggaran. Dalam penjelasan di atas dapat dituangkan ke dalam
kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Penelitian

(Sumber: Peneliti)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1.

Objek penelitian
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undangundang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan
berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini
memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga
negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk
hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan
dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari
pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut
diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Peneliti memilih Bank Indonesia sebagai objek penelitian yang
berlokasi di Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Bank Indonesia
memiliki Direktorat Keuangan Intern (DKI) untuk memperlancar
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operasional kinerja dan tujuan mereka. Penelitian ini dikhususkan pada
bagian unit Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Anggaran (PKEA) yang
bertugas menyusun program kerja, anggaran, dan rencana investasi Bank
Indonesia.
3.1.1

Sifat Penelitian
Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat studi

kasus (case study). Menurut Sekaran (2010) penelitian bersifat studi kasus
adalah penelitian yang memberikan analisis mendalam mengenai situasi
dan kondisi yang terjadi di dalam organisasi. Umumnya penelitian studi
kasus bersifat kualitatif dan mendetail. Selain itu, penelitian studi kasus
mengupas secara dalam objek dan penelitian yang diteliti serta memberi
solusi dari masalah yang dianalisa.

3.2.

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Jenis data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari

sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat
langsung dari responden yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara
langsung dengan lisan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara
kepada menejer dan staff di divisi Perencanaan Keuangan dan Evaluasi
Anggaran (PKEA) yang berkompeten, menguasai dan bertanggung jawab
atas program kerja dan penyusunan anggaran..
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Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
mengenai performance based budeting serta tatanan teoritis tentang
anggaran yang disajikan dalam buku Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga
(Bastian, 2010), buku Akuntansi Pemerintahan (Bahtiar Arif, 2009) buku
Reformasi Akuntansi dan Menejemen Sektor Publik di Indonesia (Harun,
2005), buku Akuntansi Sektor Publik (Nordiawan, 2011).

3.2.2

Teknik Pengumpulan Data
Di dalam studi lapangan ini, penulis melihat secara langsung obyek

penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tema yang
diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1) Wawancara
Menurut

Sekaran

(2010),

wawancara

merupakan

metode

pengumpulan data primer dengan cara mendapatkan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian.
2) Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung di bagian penyusunan
anggaran melalui proses pengamatan prosedur penyusunan
anggaran pada bagian tersebut untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan.
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Metode observasi terdiri dari:
a. Sugiono (2007) menyatakan metode pengamatan (observasi)
adalah cara pengumpulan data melalui pencatatan secara
cermat dan sistematis.
b. Metode wawancara penulis mengadakan tanya jawab kepada
responden yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini
sehingga perbendaharaan data-data yang diperlukan dalam
penyusunan skripsi ini dapat diperoleh sesuai kebutuhan.
3) 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.
Bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan penerapannya
melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan
catatan kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta
berguna bagi penyusunan skripsi ini.
3.3

Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, digunakan metode dekriptif kualitatif, yaitu

suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai narasumber
dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan
pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut
Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2011) merupakan prosedur meneliti
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan data-data sesuai kenyataan.
3.3.1

Metode Analisis Aspek Kualitatif
Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang

berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak
memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur
secara tepat (Grana, 2009).
Dalam menganalisis aspek kualitatif, penulis akan melakukan
pengelompokkan terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan aspek
penerapan Performance Based Budgeting yang terdiri dari:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen
perusahaan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data dan informasi yang berhubungan dengan aspek kualitatif
dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam
penelitian kualitatif adalah data

yang berbentuk

narasi

dan

dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis terkait perubahan apa yang
terjadi pada saat menggunakan sistem capping dengan sistem
performance based budgeting.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum
4.1.1. Sejarah Bank Indonesia
Pada tahun 1828, De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah
Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan
mengedarkan uang. Undang – Undang pokok Bank Indonesia menetapkan
pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank
sebagai bank sentral pada tahun 1953, dengan tiga tugas utama di bidang
moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia diberi tugas
penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi
bank komersial yang dilakukan oleh De Javasche Bank sebelumnya.
Undang – Undang Bank sentral tahun 1968 mengatur kedudukan dan
tugas Bank Indonesia sebagai Bank sentral, terpisah dari bank lain yang
melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank
Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan
mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas
kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia terjadi pada tahun 1999,
sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank
Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. UndangUndang Bank Indonesia di amandemen tahun 2004 dengan fokus pada
aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank
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Indonesia, termasuk penguatan governance. Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada tahun 2008
(PerPPU) No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya
menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk
meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis
global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan
Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Indonesia
a. Visi Bank Indonesia
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di
regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta
pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
b. Misi Bank Indonesia
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas
transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong

sistem

keuangan

nasional

bekerja

secara

efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak
internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber
pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian nasional.
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3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan
lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas
moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan
aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank
Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan
berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance)
yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang
diamanatkan UU.

4.1.3. Nilai – nilai strategis Bank Indonesia
Nilai - nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan
pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan
visinya yang terdiri atas kepercayaan dan integritas, profesionalisme,
kesempurnaan, kepentingan umum, serta koordinasi dan kebersamaan.

4.1.4. Sasaran strategis Bank Indonesia
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai strategis
tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah
panjang, yaitu:
1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan
penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
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3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga sistem stabilitas keuangan yang didukung dengan
penguatan surveillance sistem pembayaran
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan
sistem informasi, kultur, dan governance
9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan
bank ke OJK

4.1.5. Status Bank Indonesia
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang, Bank Indonesia
adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang
memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia
sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum
pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai
tugas dan wewenangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga sebagai badan
hukum perdata yang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam
maupun di luar pengadilan.
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4.1.6. Tujuan Bank Indonesia
Dalam

kapasitasnya

sebagai

bank

sentral,

Bank

Indonesia

mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu
kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap
mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju
inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank
Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,
transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di
bidang perekonomian.

4.1.7. Tugas Bank Indonesia
Tugas Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia
mengemban tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia,
yaitu :
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan
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Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan
karenanya dilakukan dengan cara saling mendukung guna tercapainya
tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

4.1.8. Struktur Organisasi Bank Indonesia
1. Bank Indonesia

DEWAN GUBERNUR

ASISTEN DIREKTUR

STABILITAS
MONETER

STABILITAS
SISTEM
KEUANGAN

STABILITAS
SISTEM
PEMBAYARA
N

MANAJEMEN
INTERN

JARINGAN
KANTOR

KPw DALAM
NEGERI (42)

KPw LUAR
NEGERI(4)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia
Sumber: http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Organisasi/

59
Analisis Penerapan..., Rahmita, Ak.-Ibs, 2014

2. Departemen Keuangan Intern

MANAJEMEN INTERN

Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi

Departemen
Sumber Daya
Manusia

Departemen
Penyelesaian
Aset

Departemen
Audit Intern

Dep.
Pendidikan &
Studi
Kebanksentral
an

Departemen
Logistik dan
Pengamanan

Departemen
Hukum

Departemen
Museum Bank
Indonesia

Grup
Sekretariat

Departemen
Manajemen
Strategis

Departemen
Keuangan
Intern

Gambar 4.2 Struktur Manajemen Intern Bank Indonesia
Sumber: Internal Bank Indonesia

a) Misi DKI (Direktorat Keuangan Intern)
Mewujudkan sistem akuntasi dan anggaran dalam kerangka
manajemen keuangan organisasi bank sentral yang transparan dan
akuntabel, melalui perencanaan, pengendalian, dan pelaporan
keuangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank
Indonesia.
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b) Visi DKI (Direktorat Keuangan Intern)
Menjadi satuan kerja yang melaksanakan fungsi dan peran Chief
Financial Officer (CFO) yang handal dan terpercaya.
c) Tugas Pokok DKI (Direktorat Keuangan Intern)


Melakukan perencanaan keuangan dan anggaran serta evaluasi
anggaran Bank Indonesia.



Melakukan pengendalian keuangan termasuk memberikan
rekomendasi

implikasi

keuangan

atas

usulan

dan/atau

pelaksanaan suatu kebijakan.


Menyusun laporan keuangan Bank Indonesia dan laporan
keuangan fiskal.



Mengembangkan sistem aplikasi akuntansi dan anggaran yang
dapat mendukung pelaksanaan manajemen keuangan Bank
Indonesia yang efektif dalam kerangka Desain Utama Sistem
Keuangan Bank Indonesia.



Melakukan penyelesaian transaksi intern Bank Indonesia.



Mengelola gaji, emolumen, dan fasilitas pegawai dan anggota
Dewan Gubernur.
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3. Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Anggaran

DKI
Departemen Keuangan Intern

Bagian Operasional
Sistem Keuangan
(OSK)

Bagian
Pelaksanaan
Gaji & Adm
(PGA)

Bagian
Pengembangan &
Pemeliharaan
Sistem Keuangan
BI (PPSKBI)

Bagian
Penyelesaian
Transaksi
Keuangan (PTK)

Bagian
Pengendalian
Keuangan (PK)

Bagian Analisis &
Pelaporan
Keuangan (APK)

Grup Pengaturan,
Perencanaan, &
Pelaporan
Keuangan (GP3K)

Bagian Pengaturan
& Konsultasi
Akuntansi (PKA)

Bagian Pengaturan
& Konsultasi
Aggaran (PKAg)

Bagian
Perencanaan
Keuangan &
Evaluasi Aggaran
(PKEA)

Gambar 4.3 Struktur Departemen Keuangan Intern
Sumber: Internal Bank Indonesia
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a) Tugas tim Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Anggaran


Menyusun proyeksi keuangan BI dan perhitungan charges
kepada pemerintah.



Merumuskan plafon anggaran dan rencana investasi Satuan
Kerja.



Menyusun pedoman penyusunan program kerja, anggaran, dan
rencana investasi.



Menyusun anggaran tahunan BI (ATBI) dan rencana investasi
BI.



Menyediakan data dan informasi mengenai ATBI dalam rangka
persetujuan DPR.



Mengalokasikan anggaran Satuan Kerja, termasuk alokasi dana
untuk kantor perwakilan (KPw).



Melakukan analisis, rekomendasi, dan eksekusi atas permintaan
tambahan dan pengembalian anggaran pengeluaran dan rencana
investasi Satuan Kerja dalam rangka persetujuan oleh pejabat
sesuai dengan skala wewenang.



Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan untuk
disampaikan kepada stakeholders (intern dan ekstern).
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4.1.9. Struktur Anggaran Bank Indonesia

Gambar 4.4 Jenis – jenis Anggaran di Bank Indonesia
Sumber: Internal Bank Indonesia
Penyusunan anggaran di Bank Indonesia di mulai dari tahap
penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring hasil pelaporan anggaran.
Anggaran Bank Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Anggaran
Operasional (AO), Anggaran Kebijakan (AK), dan Rencana Investasi (RI).
Anggaran Bank Indonesia disusun dan menjadi Anggaran Tahunan Bank
Indonesia (ATBI) setelah disetujui oleh DPR-RI. Anggaran Tahunan Bank
Indonesia (ATBI) Operasional ditetapkan oleh Dewan Gubernur dan
disetujui oleh DPR-RI. Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)
Kebijakan ditetapkan oleh Dewan Gubernur dan hanya dilaporkan secara
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khusus kepada DPR-RI. Sedangkan Rencana Investasi (RI) dilaporkan
kepada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sebagai bahan telaahan.
Berikut pengertian mengenai masing – masing anggaran di Bank
Indonesia :


Anggaran Operasional adalah rencana penerimaan dan pengeluaran
satker dari kegiatan operasional, termasuk di dalamnya kegiatan
inisiatif bidang manajemen intern. Antara lain : Anggaran gaji dan
tunjangan, pengembangan dan pemeliharaan pegawai.



Anggaran Kebijakan adalah rencana penerimaan dan pengeluaran satker
dari kegiatan kebijakan, termasuk di dalamnya kegiatan inisiatif bidang
moneter, sistem pembayaran serta stabilitas sistem keuangan. Antara
lain : anggaran operasi moneter, pencetakan uang dan distribusi uang.



Rencana Investasi (RI) adalah rencana pengeluaran untuk pembelian
atau pengadaan aktiva tetap (AT) dan/atau aktiva tidak berwujud serta
pemeliharaan yang dapat menambah umur/manfaat ekonomis dan
kapasitas AT dan/atau aktiva tidak berwujud. Antara lain : pengadaan
aktiva tetap, sistem informasi.

Anggaran Operasional (AO) dan Anggaran Kebijakan (AK)
memperoleh sumber dana dari anggaran yang ada di Bank Indonesia,
sedangkan Rencana Investasi (RI) memperoleh sumber dana dari surplus
cadangan tujuan anggaran di Bank Indonesia.
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4.2

Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Proses Penyusunan Anggaran berdasarkan Sistem Capping di
Bank Indonesia
Semua jenis anggaran direkomendasikan kepada komite PAMK
dan melalui keputusan Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disetujui
oleh masing – masing pihak dari ketiga jenis anggaran tersebut. Proses
penyusunan anggaran yang meliputi Anggaran operasional dan kebijakan,
serta Rencana Investasi dapat terlihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.5 Proses Penyusunan Anggaran Bank Indonesia dengan sistem
capping
Sumber: Internal Bank Indonesia
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4.2.2 Proses Penyusunan Anggaran berdasarkan Prinsip Performance
Based Budgeting di Bank Indonesia
Pengimplementasian Performance Based Budgeting mulai dilakukan
Bank Indonesia pada tahun 2012, sebagai tuntutan terhadap transparansi dan
akuntabilitas publik. Prinsip ini menghubungkan antara level kinerja
(performance) yang ditargetkan dengan besar anggaran (budgeting) yang
dibutuhkan agar tercapai anggaran yang efektif dan efisien.
Program kerja dan anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan
suatu sistem yang disebut Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen
Kinerja (SPAMK). SPAMK adalah suatu sistem yang mencakup
perumusan, penyelarasan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pencapaian tujuan Bank Indonesia. Proses penyusunan dalam SPAMK
meliputi penetapan perencanaan strategis pada tahap awalnya, perencanaan
strategis disusun berdasarkan tingkat BI-wide dan satuan kerja (Satker).
Perencanaan strategis meliputi perumusan misi dan visi, penyusunan peta
strategi tingkat BI-wide dan tingkat Satker, proses cascading (penurunan) ke
tingkat Satker, menetapkan program kerja, serta anggaran untuk tahun
mendatang. Proses perencanaan strategis dapat dilihat melalui gambar
dibawah ini :
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Misi & Visi

Peta strategi (SS &
IKU) BI WIDE

CASCADING

Peta strategi (SS &
IKU) Satker

Program Kerja

Anggaran

Gambar 4.6 Perencanaan Strategis
Sumber: Internal Bank Indonesia

Proses penerapan PBB dalam penyusunan Anggaran Operasional
Bank Indonesia yang mengacu kepada siklus SPAMK (Sistem Perencanaan,
Anggaran, dan Manajemen Kinerja) seperti dibawah ini :
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Gambar 4.7 Siklus SPAMK
Sumber: Internal Bank Indonesia

Penjelasan terkait siklus SPAMK untuk penyusunan ATBI adalah sebagai
berikut :
1) Dewan Gubernur Bank Indonesia membuat arah strategi dan strategi
tahunan Bank Indonesia untuk merumuskan visi dan misi, berdasarkan
evaluasi dan komitmen yang dilakukan oleh seluruh jajaran internal
Bank Indonesia serta diskusi mendalam dengan para stakeholders
eksternal, Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan penajaman
terhadap misi Bank Indonesia dari misi sebelumnya “mencapai dan
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memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan
moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembangunan nasional
yang berkesinambungan”, menjadi :
a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi
kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas.
b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan
efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal
untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat
berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian
nasional.
c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar
yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan
stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan
akses dan kepentingan nasional.
d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia
yang menjunjung tinggi nilai – nilai strategis dan berbasis kinerja,
serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam
rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
Dengan keberhasilan pelaksanaan misi tersebut, diharapkan Bank
Indonesia dapat mencapai visinya yaitu “sebagai Bank Sentral yang
kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai – nilai strategis
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yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang
stabil”.
2) Departemen Manajemen Strategis (DMST) mengolah arah strategis dan
strategi tahunan Bank Indonesia dengan menyusun rancangan peta
strategi (strategy map), sasaran strategi (SS), indikator kinerja utama
(IKU), dan target IKU yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia
setahun kedepan.
3) Setelah penetapan visi, misi, sasaran strategis, dan IKU tingkat BI-wide
dilakukan

penyusunan

proyeksi

keuangan,

mekanisme

dalam

penyusunan proyeksi keuangan dapat dilihat sebagai berikut :
a) DKI/divisi PKEA mengumpulkan data dan informasi terkait kepada
seluruh satuan kerja di Bank Indonesia.
b) Satuan Kerja memberikan data dan informasi yang diperlukan
kepada DKI/divisi PKEA.
c) DKI/divisi

PKEA

menyusun

proyeksi

keuangan

dengan

menggunakan aplikasi PPA (Proyeksi Penyusunan Anggaran).
d) Hasil proyeksi yang disusun oleh DKI/divisi PKEA diberikan
kepada komite PAMK (Perencanaan Anggaran Manajemen Kinerja)
untuk mendapatkan rekomendasi.
e) Komite PAMK melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi
atas proyeksi keuangan yang disusun oleh DKI/divisi PKEA.
f) Berdasarkan rekomendasi PAMK, DKI/divisi PKEA mengajukan
proyeksi

keuangan

yang

merupakan
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bagian

dari

pedoman

penyusunan program kerja, anggaran dan rencana investasi
(P3KARI) kepada Dewan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
g) Hasil mengenai SS, IKU, proyeksi keuangan yang tertuang dalam
P3KARI kemudian di bahas oleh Dewan Gubernur dalam Forstra
(forum strategis).
4) Dengan menggunakan penganggaran Performance Budgeting untuk
mencapai vertical dan horizontal alignment dilakukan cascading
(penurunan) dari peta strategi BI-wide ke Satuan kerja (satker). Setiap
satuan kerja (satker) menyusun sasaran strategi satker (SS satker) dan
IKU satker, Kemudian dibahas dan disepakati oleh pimpinan satuan
kerja dan Departemen Menejemen Strategis (DMST).
a.) Proses Cascading
Untuk dapat menerjemahkan strategi Bank Indonesia menjadi
rangkaian program kerja yang dapat dilaksanakan perlu dilakukan
cascading dengan menggunakan Balanced Scorecard (BSC).
Cascading dilakukan melalui BSC BI-wide ke level Satker sesuai
tugas dan kewenangannya. Dalam melakukan cascading dilakukan
pengecekan keselarasan BSC BI-wide dengan satker (Vertical
alignment) maupun antara BSC satker dengan satker lain (horizontal
alignment).
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b.) Objek Cascading
Obyek cascading ataau komponen BSC yang di-cascade dari
BSC BI ke BSC Satker terdiri dari Sasaran Strategis (SS), Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan Program Kerja (PK) Inisiatif.
c.) Prinsip dasar cascading
Prinsip utama dalam cascading yaitu :
1.) Sasaran strategis (SS) BI di cascade ke sasaran strategis (SS)
satuan kerja
2.) Indikator Kinerja Utama (IKU) BI di cascade ke Indikator
Kinerja Utama (IKU) satuan kerja.
3.) Program kerja (PK) inisiatif BI di cascade ke program kerja
(PK) satuan kerja.
5) Tahap selanjutnya, pimpinan satuan kerja (Satker) menyusun berbagai
program kerja dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis dan IKU yang telah ditetapkan tingkat BI-wide berdasarkan
tugas pokok Satker. Satuan kerja memiliki kewenangan dalam
penyusunan program kerja dan anggaran dengan tetap mengacu pada
plafon anggaran, Pedoman Penyusunan Program Kerja (P3KA), dan
memperhatikan strategy map BI-wide.
Prinsip dasar penyusunan program kerja berdasarkan Sistem PBB:
a.) Program Kerja (PK) yang ditetapkan:
1.) Memiliki keselarasan dengan Strategi Organisasi (vertical dan
horizontal alignment).
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2.) Menghasilkan output yang memberikan kontribusi terhadap
outcome yang terukur (ber-value added).
3.) Mendukung pelaksanaan Tugas Bank Indonesia (TBI).
b.) Anggaran

disusun berdasarkan PK yang telah ditetapkan oleh

masing-masing satuan kerja.
c.) Pelaksanaan PK dan anggaran dipertanggungjawabkan melalui
pengukuran efektifitas PK (performance measurement) dan efisiensi
anggaran (standard cost).
Tahapan penyusunan Program Kerja dan Anggaran (PKA) sebagai
berikut:
1.) DKI/divisi PKEA melakukan perhitungan dan penetapan plafon
anggaran penerimaan dan pengeluaran dari seluruh satuan kerja
dengan memperhatikan proyeksi keuangan Bank Indonesia.
2.) DKI/divisi PKEA menyampaikan kepada komite PAMK
(Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja) untuk
mendapatkan rekomendasi mengenai plafon anggaran yang telah
ditetapkan untuk setiap satuan kerja.
3.) Komite PAMK memberikan rekomendasi atas usulan Program
Kerja dan Anggaran kepada Dewan Gubernur.
4.) Koordinator

anggaran

mengkomunikasikan

Pedoman

Penyusunan Program Kerja dan Anggaran (P3KA) kepada unit
kerja sebagai dasar penyusunan Program Kerja dan Anggaran
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(PKA) satuan kerja sesuai plafon anggaran pengeluaran dan
penerimaan.
5.) Unit kerja menyusun PKA sesuai dengan tugas pokok unit kerja
dengan melakukan input penyusunan program kerja dan
penyusunan anggaran melalui aplikasi PPA.
6.) Koordinator

anggaran

mengevaluasi

dan

memberikan

rekomendasi terhadap PKA yang disusun unit kerja dan
menyampaikan PKA satuan kerja kepada pimpinan satuan kerja
melalui aplikasi PPA.
7.) Pimpinan satuan kerja menyetujui PKA satuan kerja kepada
DKI melalui aplikasi PPA.
8.) DKI mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap
anggaran satuan kerja sebagai bahan masukan bagi komite
PAMK.
9.) DKI menyampaikan rekapitulasi usulan program kerja satuan
kerja kepada DMST
10.) DMST mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas
program kerja satuan kerja sebagai bahan masukan bagi komite
PAMK.
11.) Komite PAMK mengevaluasi, menetapkan skala prioritas PKA
satuan kerja sesuai dengan prioritas PKA Bank Indonesia, serta
memberikan rekomendasi atas PKA satuan kerja.
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12.) Satuan kerja melakukan penyempurnaan PKA berdasarkan
rekomendasi dari komite PAMK dan menyampaikan kembali
kepada DKI sebagai bahan penyusunan ATBI.
6) DKI/divisi PKEA merumuskan seluruh program kerja dan anggaran
yang telah diinput oleh masing – masing satuan kerja dalam aplikasi
PPA menjadi RATBI (Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia).
RATBI disampaikan kepada komite PAMK untuk menetapkan skala
prioritas dan mendapatkan rekomendasi, PAMK mengevaluasi RATBI
dan diserahkan kembali kepada DKI untuk dilakukan revisi, setelah
mendapat rekomendasi dan melakukan revisi terhadap RATBI, DKI
mengajukan RATBI yang telah disempurnakan kepada Dewan
Gubernur yang kemudian disahkan menjadi ATBI (Anggaran Tahunan
Bank Indonesia) sementara. ATBI sementara ini kemudian diajukan
kepada DPR-RI untuk mendapatkan persutujan dan disahkan menjadi
Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). ATBI diajukan dan
disetujui oleh DPR-RI selambat – lambatnya 30 hari sebelum tahun
anggaran berjalan, apabila dalam waktu tersebut belum mendapatkan
persetujuan dari DPR-RI maka ATBI dianggap telah disetujui.
Untuk mengefektif dan mengefisienkan anggaran dan kinerja maka
diperlukan aplikasi yang mendukung untuk mendokumentasikan setiap
anggaran dan program kerja yang disusun. Di Bank Indonesia terdapat
empat aplikasi yang digunakan yaitu PPA (Proyeksi dan Penyusunan
Anggaran), BI-SOSA (BI - Sentralisasi Otomatisasi Sistem Akuntansi),
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EDW (Enterprise Data Warehouse), dan AMK-BI (Aplikasi Manajemen
Kinerja Bank Indonesia). Aplikasi Manajemen Kinerja BI dikelola oleh
DMST (Departemen Menejemen Strategis) sedangkan yang lainnya dikelola
oleh DKI (Direktorat Keuangan Intern). Keempat aplikasi ini memiliki
kegunaan yang berbeda ditiap masing-masing tahap, yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi yang akan dijelaskan
sebagai berikut :
1) Tahap Perencanaan
Pada tahapan perencanaan menggunakan aplikasi PPA (Proyeksi
dan Penyusunan Anggaran) yang memiliki fungsi memproyeksikan
keuangan dan penyusunan anggaran. Dengan melihat yaitu:
a) Kesesuaian antara program kerja yang disusun dengan tujuan atau
tugas BI.
b) Kesesuaian antara program kerja yang termasuk kategori standar
cost dengan standar cost.
c) Kesesuaian antara KKUPK yang disusun Satker dengan kriteria
dalam P3KARI.
2) Tahap Pelaksanaan
Pada tahapan pelaksanaan menggunakan aplikasi BI-SOSA (Bank
Indonesia Sentralisasi Otorisasi Sistem Akunting) dengan memiliki
fungsi aktivasi anggaran, tambahan/penarikan anggaran, realisasi
anggaran, realokasi anggaran, monitoring anggaran.
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Mekanisme persetujuan kegiatan baru dilakukan atas persetujuan
Anggota Deputi Gubernur, dengan kesesuaian pembebanan anggaran
dibiayai dari biaya operasional dalam anggaran operasional.
Mekanisme realisasi anggaran dalam pemisahan fungsi administrasi
anggaran dan pencatatan transaksi anggaran yaitu :
i.

Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi anggaran
membuat warkat realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh :
a) Petugas rekam data pembebanan anggaran
b) Petugas persetujuan
c) Persetujuan pimpinan unit kerja

ii.

Unit kerja yang melaksanakan pencatatan transaksi melakukan
pencatatan (pencatatan akuntansi) berdasarkan warkat realisasi
anggaran yang dilaksanakan oleh :
a) Petugas validasi yang memeriksa kelengkapan administrasi
b) Petugas rekam data transaksi anggaran
c) Petugas persetujuan transaksi anggaran
d) Petugas verifikasi yang memeriksa kebenaran jurnal transaksi
anggaran.

Mekanisme dalam perubahan anggaran dilakukan berdasarkan:
i.

Realokasi anggaran dilakukan dalam hal yang terdapat kekurangan
anggaran di salah satu divisi tapi masih terdapat kelebihan
anggaran di divisi lain yang masih dalam satu departemen.
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ii.

Tambahan anggaran pengeluaran terjadi apabila dalam satu
departemen tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Dengan
mekanisme departemen tersebut mengajukan ke DKI (Direktorat
Keuangan Intern) lalu meminta persetujuan TAP (Tambahan
Anggaran Pengeluaran). Persetujuan ini memiliki level persetujuan
TAP sesuai nominal TAP.

3) Tahap Pelaporan
Pada tahapan Pelaporan menggunakan aplikasi EDW (Enterprice
Data Warehouse) dengan memiliki fungsi menyusun laporan ATBI
(Anggaran Tahunan Bank Indonesia), laporan untuk pihak internal
(Dewan Gubernur, Direktorat Audit Intern, Badan Supervisi Bank
Indonesia) dan pihak eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Dewan Perwakilan Rakyat), untuk menginput laporan realisasi IKU –
keuangan Evaluasi Kinerja.
4) Tahap Evaluasi
Dalam mengevaluasi kinerja digunakan AMK-BI (Aplikasi
Manajemen Kinerja BI), aplikasi manajemen kinerja ini terpisah dari
ketiga jenis aplikasi lainnya dan dikelola oleh departemen yang berbeda
yaitu oleh DMST (Departemen Menejemen Strategis). AMK-BI
merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengukur kinerja di Bank
Indonesia dengan menggunakan konsep BSC (Balance Scorecard).
Salah satu yang diukur adalah realisasi anggaran, tapi tidak semua
anggaran, hanya anggaran tertentu saja.
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Pada penerapan Performance Budget pelaksanaan program kerja
harus dapat didokumentasikan secara baik, sehingga dapat terlihat
berapa besar jumlah anggaran yang telah terserap atau terealisasi dan
diperlukan juga pengawasan terhadap pencapaian output dan outcome
dari masing-masing program kerja dalam melakukan pengawasan
terhadap kinerja dan anggaran. Bank Indonesia telah melakukan
pemisahan tugas antara keduanya. Aplikasi PPA digunakan untuk
mendokumentasikan sasaran strategis, program kerja, dan anggaran
yang telah disusun, kemudian aplikasi untuk realisasi anggaran
didokumentasikan dalam aplikasi BI-SOSA. Kedua aplikasi ini berada
di bawah koordinasi DKI (Direktorat Keuangan Intern), dalam aplikasi
PPA telah dilengkapi dengan fitur yang mampu menunjukkan
keterkaitan antar-SS, SS BI-Wide dengan SS Satker, SS dengan
program kerja, serta antara program kerja dengan anggaran. Sedangkan
untuk dokumentasi dan mengawasi pencapaian kinerja digunakan
AMK-BI yang berada di bawah koordinasi DMST (Departemen
Menejemen Strategis). Aplikasi PPA dan AMK-BI tidak saling
terintegrasi sehingga menyulitkan DMST untuk mengolah data dan
mengaharuskan melakukan input secara manual di AMK-BI dengan
menggunakan data excel yang ada di aplikasi PPA.
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4.2.3

Perbandingan proses penyusunan anggaran sebelum dan

sesudah menggunakan prinsip PBB (Performance Based Budgeting) di
Bank Indonesia
Implementasi Performance Budgeting baru diterapkan di Bank
Indonesia pada tahun 2012, dalam hal ini ada 3 perubahan setelah
diterapkannya prinsip performance based budgeting, yaitu:
1) Menghilangkan penerapan capping dalam anggaran Bank Indonesia.
Pada tahun sebelum diterapkannya prinsip performance based
budgeting penyusunan anggaran di Bank Indonesia menggunakan sistem
capping, sistem penyusunan anggaran menggunakan capping hanya
berorientasi pada input tanpa berfokus kepada output.
Capping merupakan sistem penyusunan anggaran yang membagikan
anggaran berdasarkan pada cap – cap atau ke dalam bagian – bagian
program kerja dengan menentukan proyeksi keuangan terlebih dahulu dan
membentuk program kerja setelahnya. Dalam sistem Capping anggaran
telah diterima terlebih dahulu kemudian dapat disusun berbagai program
kerja.
Capping dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu proyeksi
keuangan di Bank Indonesia. Proyeksi keuangan dilakukan pada tingkat
BI-wide dan tingkat Satker. Jumlah proyeksi keuangan yang telah
ditetapkan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program kerja yang
akan dilakukan di tahun mendatang. Sehingga berbagai program kerja
dapat disusun dengan menyesuaikan besarnya anggaran yang telah
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ditetapkan yaitu mendasarkan pada jumlah anggaran yang telah di
proyeksikan oleh Bank Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan tidak
dijabarkan ke dalam perincian setiap kegiatan aktivitas/program yang ada
melainkan hanya berfokus pada kegiatan inti dan tidak berfokus kepada
sub – sub kegiatan aktivitas/program kerja.
Dalam menggunakan capping cenderung lebih mudah dikarenakan
penyusunan anggaran tidak berfokus pada output (keluaran) dari setiap
program yang disusun dan tidak merincikan anggaran yang dikeluarkan ke
dalam sub kegiatan yang disusun.
Berbeda dengan sistem PBB (Performance Based Budgeting),
penyusunan anggaran menggunakan prinsip PBB berfokus pada output
(keluaran) agar pengalokasian sumber daya lebih efektif dan efisien.
Dalam Performance Based Budgeting menekankan pada output/outcome
dari setiap program yang disusun. Dengan menentukan output/outcome
mewujudkan adanya tolok ukur pada setiap program kerja yang disusun
dan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang disediakan dengan hasil
yang diharapkan. Dengan menggunakan sistem PBB, tingkat BI-wide
menentukan terlebih dahulu peta strategi (strategy map) yang terdiri dari
tujuan, visi, misi, sasaran strategis (SS) BI–wide , indikator kinerja utama
(IKU) BI-wide, dan target (IKU) BI-wide yang kemudian dilakukan
cascading (penurunan) kepada tingkat satker, setiap satker membuat
sasaran strategis (SS) tingkat Satker, IKU Satker, dan Target IKU Satker.
Kemudian berbagai program kerja dapat disusun, penyusunan program
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kerja harus disesuaikan dengan indikator kinerja utama (IKU) tingkat BIwide agar pencapaian kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2) Menambah initiative charter dengan KKUPK (Kertas Kerja Usulan
Program Kerja) untuk anggaran diluar PK Inisiatif.
Initiative Charter merupakan kontrak yang telah disetujui oleh pihak
terkait untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
Inisiatif sendiri merupakan program kerja yang diputuskan oleh Dewan
Gubernur karena berdampak langsung terhadap pencapaian IKU di BIWide. Charter berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian dan
evaluasi penganggaran. Untuk di Bank Indonesia sendiri, menggunakan
inisiatif carter (Lampiran 4).
Sejalan dengan implementasi Performance Based Budgeting (PBB),
maka perencanaan Program Kerja (PK) harus akuntabel dan mendukung
pencapaian tugas Bank Indonesia serta sesuai dengan arah strategi yang
ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut
dicerminkan melalui pengisian Kertas Kerja Usulan Program Kerja
(KKUPK) yang bertujuan agar PK Rutin/PK Non Inisiatif lebih terarah dan
efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih wajar. Selain itu KKUPK
merupakan wujud komitmen pemimpin satuan kerja dalam melaksanakan
dan mendukung pelaksanaan kebijakan BI. KKUPK wajib disusun untuk 5
(lima) Program Kerja (PK) Rutin/ PK Non Inisiatif yang menyerap
anggaran terbesar di satuan kerja, KKUPK didokumentasikan di satuan
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kerja agar dapat dengan mudah digunakan dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PK, Salinan KKUPK disampaikan kepada DKI untuk bahan
review dan negosiasi di tahap Perencanaan dan bahan evaluasi ditahap
Pelaksanaan. (dapat dilihat dalam bentuk form di lampiran 3).

3) Menerapkan Standard Cost secara bertahap
Standard Cost merupakan batas maksimal biaya pelaksanaan suatu
kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu, yang ditetapkan berdasarkan
standar aktivitas yang dipandang efektif serta pengeluaran yang relevan,
wajar, dan efisien. Penerapan Standard Cost bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan anggaran Bank Indonesia dan mendukung
implementasi Performance Based Budgeting (PBB) yang ideal di Bank
Indonesia.
Pada penyusunan program kerja anggaran dan rencana investasi di BI
diterapkan Standard Cost secara bertahap dengan cakupan kegiatan sebagai
berikut:
1.

Penelitian

: penetapan standar aktivitas dan plafon anggaran

2.

Seminar

: penetapan standar aktivitas dan plafon anggaran

3.

Pengaturan : penetapan standar aktivitas dan ujicoba plafon anggaran
Jenis dan rincian Produk yang digunakan untuk menetapkan Standard

Cost diklasifikasikan sebagaimana Tabel 4.1.
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Tabel 4. 1
Klasifikasi Kegiatan, Jenis Produk, dan Plafon Anggaran Standard Cost
Kegiatan

Rincian Produk

Penelitian *

Working Paper

Seminar

Pengaturan **

Plafon Anggaran
Rp115.000.000,00

Occasional Paper

Rp60.000.000,00

Research Notes

Rp10.000.000,00

Data Analysis Report

Rp25.000.000,00

Seminar Lokal A

Rp18.000.000,00

Seminar Lokal B

Rp33.000.000,00

Seminar Nasional A

Rp185.000.000,00

Seminar Nasional B

Rp600.000.000,00

Seminar Internasional A

Rp525.000.000,00

Seminar Internasional B

Rp525.000.000,00

Ketentuan Baru Nasional

Rp200.000.000,00

Ketentuan Baru BI wide

Rp150.000.000,00

Revisi Ketentuan Nasional

Rp140.000.000,00

Revisi Ketentuan BI wide

Rp75.000.000,00

Keterangan:
* : tidak termasuk anggaran untuk seminar dan konsultan
**: tidak termasuk anggaran untuk seminar dan konsultan, bersifat ujicoba

(Sumber : P3KARI 2015, rincian di lampiran 2)

Sebelum penerapan performance based budgeting, Bank Indonesia
hanya membuat standarisasi klasifikasi program kerja berdasarkan TP Unit
Kerja, belum menggunakan standard costing system, klasifikasi kegiatannya
sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Klasifikasi program kerja berdasarkan TP Unit kerja
Klasifikasi Program Kerja
Produk

No.
1.

Penelitian

Laporan

2.

Regulasi

Peraturan

3.

Pengawasan

Laporan

4

- Laporan
- Dokumen

Operasional

- Layanan
(Sumber: P3KARI 2011)

Standarisasi Program Kerja dan Produk Bank Indonesia sebagaimana
Lampiran 1.
Apabila dijelaskan dalam bentuk gambar, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.8 Perbedaan Sistem Anggaran BI
Sumber : Internal Bank Indonesia
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4.2.3

Proses pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyusunan

anggaran dan kinerja di Bank Indonesia
Dalam tahapan pengawasan dilakukan untuk mengendalikan kinerja
organisasi dalam meminimalisir setiap kegiatan yang tidak berjalan dengan
baik dan sebagai bahan acuan atau koreksi terhadap kinerja yang
tercapai/tidak pada tahun ini untuk memperbaiki kinerja di tahun yang akan
datang.
Pengawasan realisasi anggaran dan program kerja merupakan
tanggung jawab Dewan Gubernur, setiap Direktur (pimpinan Satker) dan
Kepala Bagian (pimpinan unit). Project manager digunakan sebagai alat
pengawas secara keseluruhan, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran dan pelaksanaan program kerja dilakukan secara terpisah dan
dilakukan di departemen yang berbeda. DMST (Departemen Menejemen
Strategis) bertugas mengawasi realisasi program kerja dan pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan DKI (Direktorat Keuangan
Intern) bertugas mengawasi realisasi anggaran.
Proses pengawasan terhadap realisasi anggaran dan realisasi program
kerja dilakukan setiap triwulan untuk melakukan tindakan perbaikan jika
terlihat adanya penyimpangan mengenai kinerja dan anggaran.
Evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan suatu rangkaian proses
yang meliputi pemantauan dan analisis atas pelaksanaan anggaran untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran.
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Dalam tahap evaluasi setiap program kerja dan anggaran dilakukan
dengan menggunakan ouput berupa progress review. Progress review
dikelompokkan menjadi progress review program kerja dan progress review
anggaran. progress review dilakukan secara triwulan dan semesteran.
Progress review yang dilakukan setiap triwulan dilakukan oleh semua
pimpinan Satker dan Dewan Gubernur, sedangkan yang dilakukan setiap
semesteran dilakukan oleh Satker dan kepala unit masing – masing bidang.
Evaluasi pelaksanaan anggaran, program kerja, dan pencapaian
target kinerja periode berjalan dilakukan sebagai feedback (umpan balik)
untuk perencanaan anggaran dan kinerja di tahun mendatang.
a) Evaluasi Anggaran
1.) Pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan
anggaran :
Satuan kerja bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran
dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran dan
pencapaian target IKU satuan kerja di bidang anggaran, serta
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja anggaran yang
akan di bahas dalam progress review kepada Dewan Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan dan akan diserahkan kepada DPR-RI.
Penyerahan kepada DPR-RI dilakukan untuk mendapatkan
persetujuan mengenai penambahan proyeksi keuangan terhadap
evaluasi pelaksanaan anggaran. Penambahan proyeksi yang tidak
disetujui oleh DPR-RI maka pelaksanaan kegiatan operasional
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dilakukan menggunakan saldo anggaran operasional yang tersedia
dengan skala prioritas kegiatan.
2.) Mekanisme koreksi proyeksi anggaran :
a) DKI melakukan penyusunan ulang mengenai usulan skala
prioritas kegiatan dan usulan alokasi plafon anggaran
operasional baru untuk satuan kerja dan akan diserahkan
kepada komite PAMK untuk mendapatkan rekomendasi.
b) Komite PAMK menyerahkan kepada Dewan Gubernur,
kemudian Dewan Gubernur menetapkan skala prioritas
kegiatan dan alokasi plafon anggaran operasional yg baru.
c) DKI menyampaikan plafon anggaran baru kepada satuan kerja
yang

telah

disetujui

oleh

Dewan

Gubernur

dengan

menggunakan memorandum.
d) DKI kemudian melakukan penyesuaian anggaran dalam sistem
BI-SOSA.
b) Penilaian kinerja anggaran satuan kerja
1.) Pihak yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja :
Penilaian

kinerja

anggaran

dilakukan

setiap

akhir

tahun

berdasarkan realisasi dan rencana anggaran satuan kerja per tugas
pokok, per jenis plafon anggaran pengeluaran. Penilaian kinerja
anggaran dilakukan dengan tolok ukur dalam bentuk Indikator Kinerja
Utama (IKU).
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Pihak yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja anggaran
satuan kerja DKI, Komite PAMK, dan Dewan Gubernur. Tanggung
jawab yang dilakukan oleh DKI dengan mengajukan usulan penilaian
anggaran satuan kerja kepada komite PAMK. Komite PAMK
memberikan rekomendasi mengenai penilaian kinerja anggaran yang
disampaikan oleh DKI, sedangkan Dewan Gubernur bertanggung jawab
dalam menetapkan penilaian kinerja anggaran satuan kerja.
2.) Mekanisme penilaian kinerja anggaran :
a) DKI menyusun usulan penilaian kinerja anggaran satuan kerja
dan

menyampaikannya

kepada

komite

PAMK

untuk

mendapatkan rekomendasi.
b) Komite PAMK memberikan rekomendasi kepada DKI yang
akan direvisi oleh DKI untuk mendapatkan persetujuan dari
Dewan Gubernur.
c) Dewan Gubernur memberikan persetujuan atas usulan penilaian
kinerja yang disusun oleh DKI.

4.3.1 Implementasi dan Hasil Pembahasan
1) Performance Based Budgeting merupakan pengalokasian anggaran
berdasarkan program kerja yang menunjang pencapaian sasaran
strategis serta pertanggungjawaban anggaran berdasarkan pencapaian
IKU.
2) Proses

penyusunan

mengimplementasikan

anggaran
sistem

di

Bank

penganggaran
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Indonesia

telah

Performance

Based

Budgeting. Penyusunan anggaran menggunakan sistem Performance
Based Budgeting disusun dengan menetapkan tujuan, visi, misi, sasaran
strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target IKU agar dapat
menghasilkan output (keluaran) yang dapat menunjang sasaran strategis
dan tujuan Bank Indonesia.
3) Pengukuran kinerja (Performance Measurement) dapat diukur dengan
terealisasinya target IKU dalam pelaksanaan program kerja yang dapat
menunjang pencapaian tujuan Bank Indonesia. Sehingga efisiensi
anggaran dapat terlaksana dengan baik.
4) Penerapan sistem PBB (Performance Based Budgeting) di Bank
Indonesia telah menggunakan berbagai alat analisis yang dapat
menunjang penerapan sistem Performance Based Budgeting untuk
mempermudah penginputan data dengan mendokumentasikan realisasi
anggaran dan program kerja.
5) Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan proses pengawasan dan
evaluasi untuk menghindari penyimpangan yang dapat terjadi dalam
realisasi anggaran dan kinerja. Pengawasan dan evaluasi terhadap
realisasi anggaran dan kinerja dilakukan setiap semesteran yang
dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja dan kepala masing – masing
unit. Evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja dilaksanakan
dengan menggunakan output dalam bentuk progress review yang dapat
menilai setiap program kerja yang dilaksanakan dalam mencapai target
IKU.
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6) Dalam pelaksanaan anggaran dan kinerja diberikan reward and
punishment di Bank Indonesia kepada setiap satuan kerja. Diberikan
reward kepada satuan kerja yang dapat melakukan kinerjanya dengan
baik dan tepat pada waktunya, serta memberikan punishment kepada
satuan kerja yang tidak dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik
dengan mendapatkan penundaan kenaikan pangkat kepada pimpinan
satuan kerja yang mendapatkan nilai kurang baik.
7) Terdapat perbandingan penggunaan sistem pengganggaran yang ada di
Bank Indonesia dengan menggunakan sistem PBB dan sistem anggaran
menggunakan capping. Penerapan Performance Based Budgeting
berfokus

terhadap

output/outcome

(keluaran/hasil),

sedangkan

penggunaan sistem capping berfokus terhadap input. Terdapat banyak
kendala yang dihadapi dalam penerapan Performance Based Budgeting
di Bank Indonesia yaitu :
a) Proses penginputan data yang masih secara manual karena belum
terintegrasinya sistem aplikasi untuk mendokumentasikan anggaran
dan pencapaian kinerja dengan optimal.
b) Fully cascading yang mengharuskan seluruh sasaran strategis dan
Indikator Kinerja Utama tingkat BI wide diturunkan kepada
masing-masing satuan kerja secara vertical dan horizontal
alignment.
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c) Banyaknya program kerja yang double penganggarannnya karena
tiap Satker yang memiliki program kerja yang sama tapi nama
kegiatannya berbeda, sehingga harus di cek secara manual.
d) Untuk pihak eksternalnya sendiri, kendala ada di DPR-RI yang
kurang mengenal proses bisnis Bank Indonesia secara keseluruhan
serta perekonomian Indonesia yang fluktuatif dalam anggaran
kebijakan BI.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1.) Tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dalam proses
penerapan sistem PBB (Performance Based Budgeting) di Bank
Indonesia, hanya penerapan PBB sedikit lebih sulit dibandingkan
dengan yang sebelumnya (capping). Pada saat penerapan performance
based budgeting ini ada 3 hal yang berubah, yaitu:
a) Menghilangkan penerapan capping anggaran Bank Indonesia.
Dengan

penggantian

penyusunan

anggaran

menggunakan

performance based budgeting,proses capping yang semula sudah
diketahui proyeksi keuangannya kemudian baru membuat programprogram kerja, harus mengubah menjadi sebaliknya. Menentukan
program -program kerja secara detail baru lah dapat ditentukan
proyeksi keuangannya. Sebagai komite budget (DMST dan DKI),
DMST wajib memeriksa apakah yang direncanakan mendukung atau
tidaknya dengan tujuan dan tugas BI. Kemudian DKI wajib
mengoreksi terkait kewajaran anggaran yang diajukan oleh masingmasing Satker.
b) Menambahkan initiative charter dengan KKU PK (Kertas Kerja
Usulan Program Kerja)
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Menambahkan initiative charter dengan KKUPK dilakukan
seiring penerapan performance based budgeting agar program kerja
rutin/program kerja non inisiatif lebih terarah dan efektif dengan
penggunaan anggaran yang lebih wajar. Pengisian KKU PK ini wajib
bagi 5 program kerja rutin/program kerja non inisiatif yang
menyerap anggaran terbesar di satuan kerja.
c) Adanya standard cost.
Penerapan standard cost dalam performance based budgeting
telah ditentukan hanya untuk 3 kegiatan (Penelitian, Seminar, dan
Pengaturan) dengan jumlah plafon anggaran yang telah ditetapkan.
Berbeda dengan sebelum diterapkannya penggunaan standard cost
dalam sistem capping, harus mencari dulu plafon besaran se-BI yang
kemudian baru di klasifikasi kan ke program kerjanya (Penelitian,
Regulasi, Pengawasan, Operasional).
2.) Penerapan sistem PBB (Performance Based Budgeting) di Bank
Indonesia belum terealisasi sepenuhnya dengan optimal, masih
dilakukan berbagai pengembangan untuk berbagai alat analisis yang
dapat mengukur kinerja dalam hal pengawasan dan evaluasi kinerja
untuk penerapan Performance Budgeting di Bank Indonesia secara
sempurna.
5.2. Keterbatasan
Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan yang dihadapi
penulis, diantaranya :
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1) Penulis

mengalami

kesulitan

dalam

pengambilan

data

yang

mengharuskan untuk lintas divisi dikarenakan sistem Performance
Budgeting memiliki keterkaitan data di berbagai departemen dan
divisi di Bank Indonesia (PKEA dan PKAg).
2) Keterbatasan data yang hanya diperbolehkan sebagian untuk
dilampirkan dalam hasil penelitian penulis dan tidak mendapatkan
data mengenai pengukuran kinerja secara detail.
3) Kerahasiaan dalam melampirkan angka-angka yang memperlihatkan
anggaran pada setiap program kerja yang disusun, terutama pada sandi
anggaran tertentu (SAT) yang merupakan 3 anggaran nominal besar.
5.3. Saran
Setelah dilakukannya penelitian terkait proses penyusunan anggaran
tahunan yang lebih baik untuk tahun berikutnya dalam divisi Perencanaan
Keuangan dan Evaluasi Anggaran (PKEA) di Bank Indonesia, diantaranya
yaitu :
1) Untuk memperoleh tahap yang sempurna dalam pengimplementasian
sistem PBB (performance Based Budgeting), diperlukan evaluasi
kinerja yang sempurna untuk menjadikan acuan pencapaian hasil
kinerja tahun ini dalam memperbaiki kinerja di tahun mendatang.
Dengan melakukan pengembangan aplikasi yang ada di Bank
Indonesia agar aplikasi PPA dengan AMK-BI dapat terintegrasi
dengan baik sehingga memudahkan proses penilaian anggaran dan
kinerja di Bank Indonesia.
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2) Dapat memastikan keselarasan antara vertical dan horizontal
alignment untuk setiap sasaran strategis baik tingkat BI-wide maupun
tingkat Satker, serta mendokumentasikan setiap anggaran dan program
kerja ke dalam aplikasi yang mudah di baca yang dapat berguna untuk
tahap pengembangan PBB selanjutnya yang lebih baik.
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