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Kegiatan Belajar1

REFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

A. Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan tonggak Reformasi di

bidang Manajemen Keuangan Negara.

Reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara diimbangi dengan reformasi di

bidang perencanaan. Reformasi  perencanaan dimuat dalam  UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU 25 Tahun 2004

tersebut telah diatur mengenai mekanisme penyusunan rencana kerja nasional baik

yang bersifat Jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) maupun

jangka pendek (1 tahunan).  UU terkait perencanaan selanjutnya dilengkapi dengan PP

No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP nomor 40/2006 tentang Tatacara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Untuk mengaitkan antara perencanaan dan penyediaan dana guna mewujudkan

rencana yang ingin diwujudkan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional menekankan pada

perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja (Peformance Based

Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), dan

system penganggaran terpadu (Unified Budgeting).

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
2. Menjelaskan Konsep Pendekatan Penganggaran
3. Menjelaskan komponen perencanaan dan penganggaran
4. Mengidentifikasi Keterkaitan Perencanaan, Penganggaran dan Kebutuhan Barang Dan Jasa
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Reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk

mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan keuangan publik yang

baik, yaitu:

a) Kerangka kebijakan fiscal jangka menengah (Medium Term Fiscal Framework)

yang dilaksanakan secara konsisten (aggregate fiscal discipline);

b) Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran

dialokasikan pada prioritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan

dana yang terbatas; dan

c) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan (technical and operational efficiency).

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran menerapkan 3 pendekatan penting,

yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance

Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term

Expenditure Framework).

Dalam konsep perencanaan dikenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP). RPJP tersebut pada dasarnya adalah perencanaan untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan cita-cita pendirian Negara

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2) Memajukan kesejahteraan umum;

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

RPJP tersebut selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan jangka menengah

yang pada prinsipnya memuat tahapan-tahapan dalam jangka menengah (5 tahunan)

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Rencana

Pembangunan  Jangka Menengah tersebut pada prinsipnya adalah penuangan visi dan

misi Presiden terpilih. Untuk mendukung agar pembangunan jangka menegah tercapai

secara tuntas maka perlu didukung perencanaan penganggaran yang solid. Dalam

tataran operasional tahunan RPJM diturunkan dalam RKP.

B. Pendekatan Penganggaran;
Reformasi di bidang perencanaan penganggaran di Indonesia di tandai dengan

berubahnya paradigma di bidang perencanaan penganggaran yang ditunjukkan dengan

tiga pendekatan:
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1) Penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget)
Penganggaran terpadu (unified budgeting) pada dasarnya adalah memuat semua

kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk

mengintegrasikan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan

merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk

membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan

pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Pengintegrasian Anggaran Rutin

dengan Anggaran Pembangunan diharapkan mampu menghindari adanya duplikasi

penganggaran (Pendanaan kegiatan yang sama dari dua sumber anggaran yang

berbeda).

Penerapan Unified Budgeting ditandai dengan adanya restrukturisasi Program dan

Kegiatan. Restrukturisasi ini bertujuan agar tugas dan fungsi masing-masing unit

Kementerian, eselon I, II dan III tergambar dengan jelas. Selanjutnya dapat dihindari

terjadinya duplikasi program dan kegiatan yang sama dikerjakan oleh beberapa instansi

yang berbeda. Masing-masing institusi mempunyai tusi yang jelas dan clear sehingga

pengalokasian anggaran menjadi lebih transparan dan efisien dan selanjutnya tanggung

jawab masing-masing organisasi juga akan tergambar dengan jelas.

Reformasi pengelolaan keuangan negara dengan fokus pada pencapaian kinerja

dilaksanakan dalam rangka meminimalisir beberapa kelemahan yang ada pada sistem

yang lama seperti:

a) Lemahnya keterkaitan antara  perencanaan dengan penganggaran

b) Ketidakjelasan kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.  tidak jelas

timeframe penyelesaiannya dan setiap tahun selalu berubah sesuai dengan tema

yang ditetapkan sehingga mengakibatkan proses penganggaran selalu kembali ke

nol (zero based budgeting);

c) Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes;

d) Duplikasi dan akumulasi sehubungan dengan pemisahan anggaran rutin dan

pembangunan.

2) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term
Expenditure Framework)
MTEF adalah suatu kerangka kerja yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan

antara kedisiplinan pengeluaran pemerintah melalui anggaran untuk membiayai

kebijakan prioritas dalam kondisi keterbatasan anggaran (budget constraint).
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Pendekatan dalam perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang

menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan

penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar

lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dengan memberikan pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian

pada masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan

berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tahunan tetap dimungkinkan,

namun pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan kebijakan baru

tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (medium term

fiscal sustainability).

3) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Base Budgeting);

Anggaran Berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran

negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome)

sehingga setiap Rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.

Performance Base Budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome

yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan

dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas

pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, Kementerian negara/lembaga diberikan

keleluasaan yang lebih besar (let the manager manage) untuk mengelola program dan

kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan

untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Performance Base Budgeting memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil

dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip, tranparansi, efisien, efektivitas dan

akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk memahami Performance Base Budgeting

atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Anggaran Berbasis Kinerja adalah

pada kata “Performance atau kinerja”.
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C. Komponen Perencanaan dan Penganggaran
Dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat elemen-

elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan elemen tersebut

harus dilaksanakan dengan tepat. Elemen tersebut antara lain adalah:

a. Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai

oleh pemerintah/organisasi  dalam jangka panjang sedangkan misi adalah

kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. Pada hakekatnya

visi dan misi mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan

bagaimana cara mencapai tujuan tersebut;

b. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta

tantangan yang realisitis. Ciri-ciri tujuan yang baik, antara lain memberikan

gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, menggambarkan secara jelas

arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis,

mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai;

c. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk

mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai

tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik

adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant,

timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus

mendukung tujuan (support goal);

d. Program Penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L;;

e. Kegiatan: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaiansasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil, barang modal termasul peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untik menghasilkan keluaran (output) dalam bewntuk barang/jasa. serangkaian
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pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting

untuk pencapaian program

f. Kinerja adalah adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil

dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur;

g. Target: Hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang dari

suatu program/kegiatan pada tahapan atau kurun waktu tertentu.

h. Hasil (Outcomes): Segaka sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

i. Keluaran (Output):  Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan

kegiatan;

Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit

organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program,

kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang ingin dicapai.

Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang

akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya outcome tersebut akan menghasilkan impact berupa kesejahteraan

rakyat dalam jangka panjang. Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang

hendak dicapai, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk

menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja.

D. Keterkaitan Perencanaan, Penganggaran, dan Kebutuhan Barang dan Jasa
Kebutuhan terhadap barang dan jasa pada suatu unit organisasi disesuaikan

dengan Rencana Kerja yang hendak dikerjakan unit organisasi tersebut. Rencana

kerja yang disusun harus mengacu kepada tugas dan fungsi organisasi tersebut di

samping juga harus mengacu pada RPJP, RPJM dan RKP yang ditetapkan serta

output yang ingin dicapai.

Rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan berdasarkan rencana

strategis (RENSTRA) yang telah disusun sebelumnya. Rencana strategis berisi visi,

misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana strategis juga

diperhitungkan hambatan-hambatan, baik dari dalam maupun dari luar yang akan

dapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi yang disusun

untuk mendukung perencanaan strategis tersebut. Rencana strategis tersebut

kemudian diturunkan menjadi RENJA K/L (RENJA K/L dirangkum dalam dokumen
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Rencana Kerja Pemerintah) yang bersifat operasional. Berdasarkan penjabaran

lebih lanjut dari rencana RENJA K/L tersebut, maka dapat ditentukan kinerja yang

harus dicapai oleh masing-masing unit organisasi. Selanjutnya berdasarkan RENJA

K/L tersebut, dapat disusun RKA-K/L

Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang

belum terlihat dalam perencanaan strategis, seperti indikator hasil/indikator keluaran

yang diharapkan, perkiraan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan

kegiatan, serta penanggung jawab dan pelaksana program prioritas yang telah

ditetapkan. Program sebagai turunan dari rencana strategis adalah penjabaran

kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.

Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga harus menyusun dan

menetapkan program berdasarkan prioritas. Beberapa kriteria yang dapat

membantu dalam penentuan skala prioritas suatu program, antara lain adalah

program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian platform presiden

terpilih, program yang mendukung pencapaian misi Kementerian Negara/Lembaga

yang bersangkutan, program yang cukup sensitif secara politis dan mendapat

perhatian dari masyarakat dan pengguna. Hal lain yang perlu mendapat perhatian

adalah pentingnya menyusun target sasaran program prioritas yang jelas agar dapat

dinilai kinerja pelaksanaannya.

Selanjutnya juga harus ditetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan suatu program dan kegiatan yang terdiri dari:

a. Barang dan jasa yang hendak dihasilkan;

b. Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan;

c. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik jumlah pegawai maupun jumlah jam kerja;

dan

d. Aset pendukung seperti bangunan, kendaraan dan aset-aset lainnya.

Suatu program diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil

(outcomes) yang telah ditargetkan. Outcome merupakan sasaran pencapaian untuk

jangka menengah atau jangka panjang sebagai tanggung jawab politis dari

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran. Sedangkan keberhasilan

suatu kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berupa keluaran (output) yang

diproduksi baik berupa barang maupun jasa. Keluaran merupakan keseimbangan
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antara komponen harga (anggaran), kuantitas, dan kualitas. Keberhasilan dari

kegiatan yang menghasilkan berbagai keluaran merupakan tanggung jawab dari

pimpinan satuan kerja sebagai tanggung jawab operasional.

Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator kinerja.

Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu indikator kinerja dengan

menekankan pada indikator kunci (key performance indicators), sehingga terhindar

dari indikator yang bersifat main-main atau asal-asalan. Penetapan indikator

kinerja, umumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas. Di samping itu, dalam

penyusunan indikator harus jelas (clear), relevan (relevant) atau sejalan dengan

pencapaian tujuan organisasi, dapat tersedia dengan biaya yang ada (economic),

mempunyai dasar yang cukup untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor

keberhasilannya (monitorable).

Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung suatu

kegiatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam penerapan

penganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya untuk masing-masing

unit keluaran. Kedua, perlu memperhitungkan biaya bersama (common cost), yaitu

biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersamaan untuk

menghasilkan beberapa keluaran. Dengan demikian dibutuhkan suatu standar

akuntansi biaya untuk sektor pemerintahan dalam menentukan standar biaya

dimaksud.

Untuk mendukung siklus pengelolaan kinerja yang baik diperlukan suatu

sistem informasi yang dapat mendukung penilaian dan pengelolaan kinerja

(performance management) secara keseluruhan. Ada beberapa metode yang

dapat digunakan untuk mendukung sistem informasi dimaksud, antara lain

dengan:

a. Penyusunan survei kepuasan pelanggan (client survey) yang ditujukan untuk

mengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan;

b. Pelaksanaan perbandingan (benchmarking) yang ditujukan untuk membandingkan

seluruh kinerja yang dicapai dengan pencapaian kinerja penyedia barang/jasa

tertentu. Dalam menyusun perbandingan ini perlu menetapkan lembaga

pembanding yang seimbang dan memiliki kompetensi. Perbandingan

dilakukan tidak hanya dengan lembaga lain, tetapi juga dengan target kinerja,

pencapaian tahun yang lalu, dan standar kinerja di sektor swasta;
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c. Penentuan peringkat pencapaian kinerja antar instansi pemerintah yang

menyediakan barang dan jasa sejenis. Dengan membuat peringkat ini,

masing-masing instansi pemerintah berusaha untuk mencapai kinerja sesuai

dengan standar rata-rata, sehingga diharapkan ada keinginan untuk terus

memperbaiki tingkat pelayanan kegiatan dimaksud.
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Kegiatan Belajar2

PENERAPAN PENDEKATAN
PENGANGGARAN

A. Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan

penerapan pendekatan penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain,

bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih

dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses

perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-

KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis

belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran

dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L, baik yang

bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain penerapan penganggaran Terpadu juga diharapkan dapat

mewujudkan satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab

terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu

dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada

duplikasi penggunaannya.

Dalam rangka pelaksanaan penganggaran terpadu pemerintah Indonesia telah

melaksanakan langkah-langkah antara lain:

1) Penyatuan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan. Adanya penyatuan

anggaran rutin dengan anggaran pembangunan diharapkan tidak terjadi duplikasi

dalam pendanaan; dan

2) Restrukturisasi program dan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih

pekerjaan. Satu unit eselon I mengerjakan satu program sehingga setiap program

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan konsep dasar  Pendekatan Penganggaran Terpadu
2. Menggambarkan ilustrasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
3. Menerapkan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
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yang hendak dikerjakan pemerintah jelas siapa penanggung jawab dan

pengalokasian dananya. Pendekatan restrukturisasi program mengacu pada dua

prinsip dasar yaitu:

1) Prinsip Akuntabilitas Kinerja Kabinet (Perencanaan Kebijakan/Policy Planning);

2) Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi (struktur organisasi dan struktur

anggaran)

Kedua prinsip tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan

dengan akuntabilitas kinerja, baik di tingkat Kabinet/Pemerintah maupun di tingkat

Kementerian/Lembaga.

Mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu  tersebut, penyusunan RKA-KL

sejak tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program/kegiatan dalam kaitannya

dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan, serta penataan bagian

anggaran dan satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi

anggaran menurut organisasi.

B. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Ketika suatu prioritas kebijakan ditetapkan, pada saat yang sama diperlukan

pendanaan yang cukup bagi prioritas kebijakan tersebut. Apabila kebijakan tersebut

tidak dapat dituntaskan dalam satu tahun tetapi hanya dapat dicapai setelah beberapa

tahun maka harus dipastikan bahwa dana untuk kebijakan prioritas tersebut senantiasa

tersedia untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk dapat menggambarkan bagaimana

cara kerja Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah secara komprehensif maka dapat

diberikan gambaran mengenai KPJM sebagai berikut:
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Gambar 2.1
llustrasi KPJM
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KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
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Sumber  :  Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2010

Penerapan KPJM pada hakekatnya membuat proyeksi terkait ketersediaan

sumber daya di masa mendatang disatu sisi dengan kebutuhan pendanaan untuk

menyelesaikan program-program tersebut. Ketersediaan dana pada prinsipnya

ditetapkan dari pengelolaan keuangan pemerintah (top down) sedangkan kebutuhan

terhadap dana yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program atau kegiatan

merupakan usulan dari bawah (buttom up). Dengan mekanisme KPJM yang tepat

maka akan didapatkan kesesuaian antara ketersediaan dana dengan kebutuhan dana

dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Pada intinya KPJM adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan

dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan ditetapkan terhadap dampak

anggaran yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Misalnya

pada tahun 2011 pemerintah menetapkan kebijakan A akan dilaksanakan dan

dianggarkan pendanaannya dalam APBN 2011. Seteiah APBN 2010 ditetapkan maka

kebijakan A tersebut ditetapkan sebagai baseline kebijakan dan indakasi

pendanaannya untuk 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014.
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1) CARA KERJA KPJM
KPJM adalah proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruh penerimaan dan

pengeluaran selama tiga tahun yang melampui anggaran tahun berikutnya. Setelah

anggaran ditetapkan, tahun pertama dari prakiraan maju menjadi dasar bagi anggaran

tahun berikutnya, dan ditambahkan satu tahun lagi dalam prakiraan maju.

Gambar 2.2
Cara Kerja KPJM
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Sumber  :  Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional

“Pedoman Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009

Prakiraan maju pada dasarnya merepresentasikan keputusan pemerintah

sementara untuk pengeluaran-pengeluaran pada masa yang akan datang. Jika tidak

ada keputusan baru ataupun penyesuaian-penyesuaian lain seperti standar biaya baru

atau indeks volume yang akan dipergunakan maka prakiraan maju tersebut ditetapkan

sebagai alokasi anggarannya. Prakiraan maju hanya menghitung biaya-biaya dari

seluruh program yang berjalan tetapi tidak termasuk pengeluaran tambahan untuk

program-program baru pada tahun anggaran berikutnya atau perluasan program karena

kebijakan pemerintah.
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2) KERANGKA KONSEPTUAL KPJM
Dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah, perlu diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru. Mekanisme ini mengatur tata

cara apabila ada kebijakan baru yang belum masuk dalarn perencanaan yang ada.

Mekanisme Inisiatif Baru mulai diterapkan tahun anggaran 2012. Sebagai sebuah

mekanisme yang baru, dibutuhkan kesepahaman pemikiran dan pemahaman atas

konsep serta tata cara pelaksanaan usulan Inisiatif Baru.

Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah merupakan

mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan anggaran

secara agregat dengan kebijakan prioritas. Penyesuaian anggaran dimungkinkan terjadi

dalam proses penyusunan dengan menerapkan mekanisme rolling plan. Penyesuaian

ini diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang merupakan konsekwensi dari

perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada dasarnya

ada beberapa kondisi yang dapat mengubah anggaran, yaitu antara lain:

a) Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program. Penghematan dari

pelaksanaan program dihasilkan dari pencapaian output yang sama dengan biaya

yang lebih rendah. Penghematan tersebut dipergunakan pada anggaran periode

berikutnya;

b) Pemanfaatan cadangan (contingency reserve). Dana cadangan harus senantiasa

disiapkan karena adanya resiko-resiko fiskal yang mungkin sebelumnya tidak

terbayangkan seperti adanya bencana alam atau munculnya kewajiban pemerintah

yang tidak dialokasikan sebelumnya.

c) Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran. Penerimaan anggaran

yang lebih besar dapat digunakan untuk menambah resource envelope agar

menyesuaikan dengan perubahan makro ekonomi yang antra lain terdiri dari: inflasi,

nilai tukar Rupiah, harga minyak dunia dan tingkat SBI.

d) Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan. Misalnya: Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT). Apabila terjadi krisis dan jumlah penduduk miskin

bertambah maka baseline mengalami peningkatan dari baseline awal.

e) Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new iniative). Perubahan base line juga dapat

digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi.

Jika suatu kegiatan telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka dapat

diusulkan kegiatan baru. Selain terhadap kegiatan baru dapat juga berupa

penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus
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berlanjut.

Untuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami kerangka

konseptual KPJM yang meliputi:

a) Penerapan system anggaran rolling budget tidak zero based budget;

b) Mempunyai Baseline (angka dasar);

c) Penetapan Parameter;

d) Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan

e) Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran

bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives).

Dari kelima kerangka konseptual KPJM tersebut diatas maka ada hal-hal yang

harus diperhatikan yaitu:

a. Rolling Budget
Paradigma sistem penganggaran bergulir (rolling budget) merupakan paradigma

baru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based.

Penganggaran rolling budget memperhatikan alokasi anggaran tahun sebelumnya

(historical budgetary allocations). Penerapan paradigma rolling budget dengan baik

mempersyaratkan kebijakan sebagai basis utama (policy driven) dalam proses

penganggaran (budget   alignment). Desain kebijakan yang disusun harus dapat

memberikan informasi yang jelas, khususnya menyangkut target rencana penyelesaian

kebijakan (policy accomplishment indicator) yang jelas sehingga dampak anggaran yang

melebihi satu tahun anggaran dapat diproyeksikan indikasi kebutuhan pendanaan

anggarannya secara baik.

b. Angka Dasar (Baseline) Dan Penyesuaian Baseline
Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang ditimbulkan untuk

melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat tahun anggaran berjalan dan tahun-

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kebijakan pengentasan kemiskinan akan

dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka waktu 4 tahun, mulai tahun 2010 - 2013.

Untuk itu, Pemerintah harus menghitung biaya-biaya yang diperlukan untuk

implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan

2013. Pada tahun 2013 kemiskinan di Indonesia seharusnya telah berkurang dengan

jumlah yang nyata atau malahan telah dapat diselesaikan.
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c. Parameter (assumption)
Parameter adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan. Nilai-nilai tersebut

dapat berupa keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau

bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Agar dapat menerapkan KPJM secara efektif

maka perlu dilakukan identifikasi terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi

proyeksi penghitungan pendanaan pada masa yang akan datang baik berupa parameter

ekonomi maupun parameter nonekonomi.

d. Mekanisme penyesuaian baseline (baseline adjustment)
Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagi

kesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnya. Mekanisme penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan

parameter-parameter yang telah ditetapkan baik parameter ekonomi maupun

nonekonomi.

1) Parameter ekonomi terkait erat dengan identifikasi biaya-biaya harga bagi

implementasi sebuah kebijakan yang harus disesuaikan dengan proyeksi kondisi

ekonomi pada masa yang akan datang. Misalnya tingkat biaya-biaya harga kebijakan

harus disesuaikan dengan proyeksi tingkat inflasi.

2) Parameter nonekonomi lebih terkait dengan delivery kebijakan yaitu perubahan

volume/jumlah target kebijakan. Misalnya pada tahun anggaran X diasumsikan

terdapat penambahan jumlah penerima manfaat kebijakan (beneficieris) sebesar

10%, maka angka dasar (baseline) harus disesuaikan.

Penyesuaian baseline dilakukan dengan  alasan :

1) Adanya perubahan Parameter ekonomi, contohnya perubahan asumsi untuk Inflasi.

2) Adanya perubahan Parameter non-ekonomi, biasanya dapat berupa:

(1) Pengurangan volume  output dan pagu anggarannya karena volume  output

yang ditargetkan tidak mungkin dapat dicapai (volume output untuk prioritas

nasional biasanya tidak berubah);

(2) Penambahan volume output  tanpa penambahan pagu anggaran Kegiatan (dari

hasil optimalisasi); atau

(3) Pengurangan pagu anggaran karena rendahnya penyerapan pada tahun

sebelumnya tetapi volume output tetap (penerapan reward and punishment).
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e. Mekanisme pengajuan usulan anggaran bagi kebijakan baru (new policy
proposals)
Pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru harus diatur untuk memberikan

kepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan. Usulan

anggaran bagi kebijakan baru diajukan setelah diketahui terdapat sisa ruang fiskal (fiscal

space) berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumber daya anggaran yang

tersedia (resources availibility) dikurangi dengan angka dasar (baseline) anggaran bagi

implementasi kebutuhan dasar, layanan birokrasi/publik dalam kerangka pelaksanaan

tugas dan fungsinya dan hasil evaluasi yang menetapkan sebuah kebijakan tetap

dflanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan

dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Penyusunan anggaran tersebut, mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan

evaluasi kinerja.

Penerapan PBK akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan

kegiatan. Pendekatan PBK berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs)

dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan

efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan

PBK adalah :

1) Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) dan hasil

(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; dan

2) Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun

anggaran sesuai dengan RENSTRA dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Pada dasarnya PBK akan mengubah fokus pengukuran pencapaian

program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satker. Keberhasilan suatu kegiatan

yang semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada

hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

1) Prinsip-Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:

a) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented). Alokasi
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anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan

untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya dengan menggunakan sumber

daya yang efisien. Dalam halini, program /kegiatan harus diarahkan untuk mencapai

hasil dankeluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

b) Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga

prinsip akuntabilitas (lets the manager manages). Prinsip tersebut menggambarkan

keleluasaan pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai

keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan

tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat

pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan.

Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan

merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntbilitas

pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggungjawab atas

penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome).

c) Money follow function, function followed by Structure. Money follow function

merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk

mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai

maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang

berlaku). Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip function followed by

Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang

dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi

dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud,

sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas fungsi.

2) Komponen Penganggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen, yaitu:

a) Indikator Kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program

atau kegiatan dalam hal ini adalah Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan

sebagai indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program,

Indikator Kinerja Kegiatan (IKU kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan indikator

keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan bawah kegiatan).
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b) Standar Biaya
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya

Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan

anggaran. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan,

tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

Standar Biaya yang Bersifat Khusus, disebut Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah

besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang

merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai

biaya keluaran. Butir-butir pemikiran mengenai pengembangan standar biaya dalam

rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Standar biaya merupakan alat bantu untuk menyusun anggaran.

2) Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang paling efisien untuk

menghasilkan keluaran. Perubahan jumlah / angka standar biaya dimungkinkan

karena adanya perubahan parameter yang dijadikan acuan. Parameter tersebut

dapat berupa angka inflasi, keadaan kondisi darurat (force majeur), atau hal lain yang

ditetapkan sebagai parameter.

3) Standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh K/L (standar

pelayanan minimal).

c) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah

implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas

kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektifitas dari suatu program atau kegiatan. Cara

evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi

efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi

efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi suatu

organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.

Perumusan output/outcome dalam penerapan PBK merupakan hal penting, tetapi

ada perumusan lain yang juga penting berupa perumusan indikator kinerja

program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda

keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta outcome/output yang

dihasilkan. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya

program/kegiatan, untuk menilai berhasil atau tidaknya program/kegiatan yang

dilaksanakan. (evaluasi kinerja).
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3) Tingkatan Penerapan PBK
Berdasarkan kerangka penganggaran berbasis kinerja, penerapan PBK dapat

dibedakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu penerapan PBK tingkat nasional dan penerapan

PBK tingkat K/L sebagaimana uraian di bawah ini.

Gambar 2.3
Penerapan PBK Level Nasional

a. PENERAPAN PBK TINGKAT NASIONAL DAN MEKANISME PENGALOKASIAN

ANGGARANNYA

Diagram di atas, menggambarkan kerangka PBK pada tingkat nasional dengan

penjelasan sebagai berikut:

a) Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk prioritas dan Fokus Prioritas

pembangunan nasional beserta target kinerjanya) dalam jangka waktui 1 (satu)

tahun anggaran dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hasil yang

diharapkan berupa national outcomes yang mengarah kepada gambaran

sebagaimana amanat Undang Undang Dasar. RKP sebagai dokumen perencanaan

memberi informasi mengenai tujuan yang akan dilakukan Pemerintah untuk waktu 1

Target Kinerja

Total Rp

Indikator Kinerja
Nasional

Target Kinerja

Total Rp

Indikator Kinerja
Nasional

Output dan
Volume Output Jumlah Rp Indikator Kinerja
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(satu) tahun yang akan datang. RKP berisikan prioritas dan fokus prioritas

pembangunan nasional. Dokumen ini juga dinyatakan mengenai target kinerja dari

prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional. RKP merupakan rangkuman

dari Rencana Kerja masing-masing K/L;

b) Berdasarkan tujuan dalam prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional

termasuk target kinerja yang akan dicapai, kemudian dihitung perkiraan kebutuhan

anggarannya. Kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target prioritas dan

fokus prioritas pembangunan nasional tersebut disesuaikan dengan kemampuan

keuangan negara;

c) Dengan mengacu pada fokus prioritas pembangunan nasional dan alokasi

anggaran yang tersedia, maka kegiatan prioritas dirumuskan. Perumusan kegiatan

prioritas tersebut meliputi nama kegiatan prioritas, output (jenis beserta satuan ukur)

dan volume output kegiatan; serta indikator kinerja kegiatannya; dan

d) Setelah rumusan tujuan kegiatan prioritas ditetapkan, barulah dihitung kebutuhan

alokasi anggaran kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang direncanakan

secara rinci. Hasil yang diharapkan pada akhir tahun bahwa output-output kegiatan

yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa indikator kinerja kegiatan

tercapai/tidak tercapai.

Gambar 2.4
Penerapan PBK Level Kementerian/Lembaga

PROGRAM

OUTCOME

Indikator
Kinerja

Total Rp

Output dan
Volume Output

Indikator Kinerja
Jumlah Rp
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b. PENERAPAN PBK TINGKAT K/L DAN MEKANISME PENGALOKASIAN

ANGGARANNYA

Diagram di atas, menggambarkan kerangka PBK tingkat K/L dengan penjelasan sebagai

berikut:

a) Sesuai dengan Renstra K/L, unit Eselon 1 A merumuskan Program, Indikator

Kinerja Utama (IKU) Program dan hasil. Selanjutnya Program dijabarkan dalam

Kegiatan, IKK, dan output pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat

Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I Asesuai dengan tugas dan

fungsinya. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori Fungsi/Sub

Fungsi yang didukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas. Hasil rumusan

Program, IKU Program, hasil, kegiatan, IKK, dan output dituangkan dalam dokumen

Renja-KL, RKA-K/L dan DIPA.

b) Atas dasar rumusan program tersebut baru dihitung kebutuhan anggaran untuk

mendukung mewujudkan outcome program dan indikator kinerja utama program;

c) Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung

jawab Unit Eselon II/satker di lingkungan Unit Eselon I berkenaan. Unit Eselon

II/satker merumuskan kegiatan berupa: nama kegiatan dalam rangka tugas dan

fungsinya dan/atau kegiatan dalam rangka prioritas pembangunan nasional, output

kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan;

d) Atas dasar rumusan kegiatan tersebut, baru dihitung kebutuhan anggarannya untuk

mewujudkan output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Pengalokasian

anggaran termasuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar organisasi serta

alokasi untuk kegiatan yang bersifat penugasan (kegiatan prioritas).

Penghitungan kebutuhan anggaran untuk masing-masing output1 kegiatan dalam komponen

input dilakukan dengan mekanisme:

a) Merinci dalam suboutput hanya jika output kegiatan tersebut merupakan hasil

penjumlahan suboutput. Contohnya, Kegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran

salah satunya menghasilkan output berupa 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maka,

suboutputnya berupa: PMK; Juknis RKA-KL; PMK SBU; PMK SBK; dan PMK Revisi

RKA-KL;

b) Merinci dalam komponen, jika outputnya merupakan tahapan/proses pencapaian output;

1 Output kegiatan adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
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c) Penyusunan komponen input ini harus memperhatikan relevansi dengan output yang

dihasilkan.

Kejelasan hubungan (relevansi) antara komponen input dengan suatu output kegiatan

merujuk pada indikator kinerja kegiatannya dan dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

a) Relevansi dengan pencapaian volume output.

Pertanyaan yang mewakili untuk mengetahui jenis relevansi ini adalah: apakah

komponen input dimaksud berpengaruh terhadap volume output yang akan dicapai?

Contoh: Jika volume output kegiatan sebanyak 4 PMK maka, tidak ada relevansinya

jika ada komponen input berupa Penyusunan Peraturan Pemerintah.

b) Relevansi dengan kualitas output yang dihasilkan.

Pertanyaan yang mewakili untuk mengetahui jenis relevansi ini adalah: apakah

komponen input dimaksud berpengaruh terhadap kualitas output yang akan dicapai?

1) Berdasarkan kriteria relevansi pencapaian output tersebut maka, dihitung kebutuhan

anggarannya;

2) Dalam rangka penghitungan kebutuhan anggaran sebuah output kegiatan perlu

memperhatikan standar biaya dan kepatutan/kewajaran harga barang/jasa berkenaan;

3) Biaya-biaya yang dibutuhkan dalam tahapan/bagian  pencapaian output kegiatan

tersebut dirinci menurut jenis belanja sebagaimana BAS.

Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penganggaran tersebut di atas, dapat

dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat proses perencanaan dan

penganggaran:

Pertama, sudut pandang perencanaan melihat bahwa PBK bersifat top-down,

artinya perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan

untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil (satuan kerja). Cara/metode

melaksanakan kegiatan menjadi kewenangan unit kerja.

Kedua, sudut pandang penganggaran melihat bahwa PBK bersifat bottom-up,

artinya anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang

menghasilkan output dan secara bersama output kegiatan tersebut mendukung

pencapaian sasaran program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut

diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat (national

outcome).

Dengan demikian, maka rumusan tujuan pada berbagai tingkatan

(program/kegiatan) menduduki peran penting dalam penilaian berupa:

1) Ukuran keberhasilan pencapaian outcome program;
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2) Ukuran keberhasilan output kegiatan yang mendukung program; dan

3) Tingkat efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggarannya;

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja sebagaimana tersebut di atas,

berdampak pada struktur anggaran yang digunakan dan berbeda dengan struktur

anggaran yang saat ini berlaku. Struktur anggaran baru tersebut lebih memperlihatkan

keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang

merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top-down) dengan pelaksanaan kebijakan

(bottom-up).

Keterkaitan dalam struktur anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan

perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L . Satu kesatuan yang

dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh satker

dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana

tugas fungsi yang diemban satker (bottom-up). Hal ini harus sejalan dengan  rancangan

kebijakan yang diputuskan pada tingkat organisasi pemerintah yang telah

dikoordinasikan oleh unit-unit organisasinya (top-down) yang bertanggung jawab

terhadap program.

Proses pencapaian output Kegiatan harus mengacu pada Indikator Kinerja

Kegiatan. Kegiatan dilakukan untuk mendukung program yang menghasilkan outcome,

sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Program. Gambaran struktur anggaran baru

dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat digambarkan dalam

Diagram 3.2. Suatu Kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu output. Dalam rangka

pencapaian tiap-tiap output, perlu dirinci dalam komponen input yang berjenjang yang

menggambarkan bagian /tahapan pencapaian kegiatan. Selanjutnya baru dapat dihitung

kebutuhan belanja pada masing-masing tahapan/bagian output.
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Gambar 2.5
Struktur Anggaran Baru dalam Penerapan PBK

P R OG R AM OUT C OME
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STRUKTUR ANGGARAN
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Sumber: Sosialisasi RKA-KL, Ditjen Anggaran

Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut::

a) Program:

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L

yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang

berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indicator kinerja yang terukur.

Rumusan program yang dipakai saat ini adalah rumusan program hasil

restrukturisasi program tahun 2009. Rumusan program yangdipakai dalam RKA-KL

harus sesuai dengan dokumen Renja.

b) Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah instrument yang digunakan untuk

mengukur hasil pada tingkat program. Ukuran hasil tersebut dapat menggunakan

ukuran kuantitas, kualitas dan atau harga. Dalam penetapan IKU Program, K/L

berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

Rumusan IKU program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan

IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.

c) Hasil (Outcomes)
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Hasil atau outcomes merupakan prestasi kerja yang mencerminkan berfungsinya

output dari kegiatan dalam satu program. Secara umum kriteria dari hasil sebuah

program adalah: mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon I sesuai dengan

visi,misi dan tugas-fungsinya, Mendukung sasaran strategis K/L dan dapat

dilakukan evaluasi, rumusan hasil dalam dokumen RKA K/L harus sesuai dengan

rumusan hasil yang ada dalam dokumen RKA K/L.

d) Kegiatan

Merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan

fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk

mencapai output dengan indicator kinerja yang terukur. Rumusan Kegiatan dalam

dokumen RKA K/L harus sesuai dengan Renja K/L.

e) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

IKK merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat

Kegiatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada

kuantitas, kualitas, dan/atau harga. Dalam penetapan IKK, K/L berkoordinasi

dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Rumusan IKK

dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK yang ada dalam

dokumen Renja K/L.

f) Rumusan output kegiatan

Mengingat output kegiatan mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam

pengalokasian anggaran dan baru pertama kali diterapkan, maka ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam perumusan suatu output kegiatan, yaitu:

a. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah

kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome

fokus prioritas;

b. Mencerminkan sasaran kinerja  Eselon II/satker sesuai tugas dan fungsi atau

penugasan prioritas pembangunan nasional;

c. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/satker

penanggung jawab kegiatan;

d. Bersifat spesifik dan terukur;

e. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa

regulasi sesuai tugas dan fungsi Eselon II/satker;
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f. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional) menghasilkan

output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara

nasional;

g. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;

h. Setiap output didukung oleh komponen input dalam implementasinya;

i. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan

mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.

Dalam rangka membantu perumusan suatu output kegiatan jawaban beberapa

pertanyaan berikut ini akan membantu para perencana:

a. Jenis barang/jasa apa (berupa produk utama/akhir dan bersifat spesifik) yang

dihasilkan oleh suatu kegiatan sebagaimana fungsi Unit Eselon II/satker yang

bersangkutan atau penugasan yang diembannya dalam rangka prioritas nasional?

b. Apa satuan ukur dari suatu output kegiatan?

c. Berapa jumlah output kegiatan yang dihasilkan?

1) Klasifikasi Jenis Output

Output dapat diklasifikasikan menjadi:

(1) Output barang, yang terdiri dari:

 Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang

berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh: Jalan, jembatan,bangunan, jaringan

irigasi, dan lain-lain.

 Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang

baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh:

kendaraan bermotor, peralatan kantor, software dll.

(2) Output jasa, yang terdiri dari:

 Output Jasa Regulasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam rangka

pembuatan peraturan atau mendukung administrasi birokrasi. Bentuk output ini

dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: UU, Peraturan

Pemerintah, Perpres, Keppres, Permen, Perdirjen dll;

 Output Jasa Layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan

wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari

instansi berkenaan. Contoh: layanan SIM, Layanan SP2D, Layanan BOS dll;

g) Proses Pencapaian Output

Proses pencapaian output terbagi dalam:
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1) Suboutput

(a) Sub output pada hakekatnya adalah output:

(b) Output yang dinyatakan sebagai Sub output adalah output-output yang

mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya;

(c) Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang/jasa

dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu output;

(d) Banyaknya Suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput mencerminkan

jumlah voulume output;

(e) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan boleh tidak)

(f) Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari

barang atau jasa yang sejenis;

(g) Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang

atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan suboutput.

2) Komponen

(a) Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output, yang

berupa paket-paket pekerjaan.

(b) Komponen dapat secara langsung mendukung pada output maupun suboutput;

(c) Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya terhadap pencapaian

output, yang terdiri atas kmponen utama dan komponen pendukung.

(d) Antar komponen merupakan keterkaitan yang saling mendukung atau bersinergi

secara efektif dalam proses atau mekanisme pencapaian output , sehingga

ketidakterlaksanaan/keterlambatan pada salah satu komponen dapat

menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga

bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun

kegagalan dalam pencapaian output.

IDENTIFIKASI KOMPONEN KEGIATAN DAN DETIL BELANJA
(a) Komponen Kegiatan

Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output, yang

berupa paket-paket pekerjaan. Komponen bisa langsung mendukung pada output

atau pada suboutput.  Komponen disusun karena relevansinya terhadap

pencapaian output, baik yang terdiri atas komponen utama dan komponen

pendukung. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam

pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/ keterlambatan salah satu
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komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang

lain dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas

maupun kegagalan dalam pencapaian output. Komponen/tahapan diperlukan untuk

mengetahui:

a. Proses pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output) yang akan

dihasilkan;

b. Relevansi terhadap pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output), baik

terhadap volume maupun kualitasnya;

c. Keterkaitan dan kesesuaian antar tahapan dalam mendukung pencapaian

keluaran (output)/sub keluaran (sub output).

Secara Umum, komponen/tahapan dalam pencapaian suatu keluaran

(output)/sub keluaran (sub output) menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen

yang terdiri dari:

a. perencanaan (planning);

b. pengorganisasian (organizing);

c. pelaksanaan (actuating); dan

d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (controlling).

Contoh 1

Jenis Keluaran (Output) : Volume Satuan

Pendidikan dan Pelatihan 100 Siswa

Sub Keluaran (Sub Output) :

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan 60 Siswa

Tahapan/komponen :

011. Penyiapan bahan materi Fungsi perencanaan

012. Inventarisasi peserta

013. Pendaftaran peserta

014. Pembelajaran peserta Fungsi pelaksanaan

015. Ujian

016. Sertifikasi kelulusan

017. Monitoring

018. Evaluasi Fungsi Monitoring dan

019. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Evaluasi
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Komponen terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung. Komponen

Utama merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan output

layanan birokrasi/publik satker.  Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi

oleh total volume output yang akan dicapai.

Komponen Pendukung merupakan komponen-komponen pembiayaan yang

digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi/publik

satker. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan output layanan

birokrasi/publik yang akan diimplementasikan.  Komponen pendukung tidak terkait

langsung dengan total volume output yang akan dicapai. Biasanya dialokasikan

dengan akun belanja barang (akun 52) dan akun belanja modal (akun 53).

Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun berhenti terkait

dengan relevansi dari pencapaian output teknis fungsional yang bersangkutan.

Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh satker yang bersangkutan

sepanjang telah termasuk dalam alokasi komponen operasional dan pemeliharaan

perkantoran.

Contoh:

1) Output Layanan Dukungan Manajemen (Tim Reformasi dan Transformasi

Kelembagaan Pusat) terdiri atas:

a) Komponen Utama adalah biaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan

Program-Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan seperti biaya

jasa konsultan, survey, kajian kebijakan, monitoring, dan evaluasi.

b) Komponen Pendukung adalah biaya-biaya yang digunakan dalam rangka

mendukung pelaksanaan Program-Program Reformasi Birokrasi Kementerian

Keuangan seperti biaya paket kegiatan, pengadaan ATK, honorarium tim, dan

lain-lain.

2) Output Gedung dan Bangunan terdiri atas:

a) Komponen Utama adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka

mewujudkan fisik gedung/bangunan tersebut seperti biaya pekerjaan

perencanaan, pekerjaan fisik konstruksi, pekerjaan pengawasan/

manajemen kontruksi, dan pekerjaan pengelolaan.

b) Komponen Pendukung diantaranya adalah biaya-biaya yang diperlukan

dalam rangka menunjang terwujudnya fisik gedung/bangunan tersebut

seperti honor output kegiatan (panitia pengadaan, panitia penerima barang



KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
3 1

dan jasa), biaya assessment tanah atau AMDAL sebelum rangkaian

pekerjaan pembangunan dilaksanakan, biaya dalam rangka koordinasi

dengan instansi terkait, dan lain-lain.

Suatu komponen/tahapan disebut sebagai biaya utama apabila komponen

tersebut berkaitan langsung kebijakan pencapaian keluaran yang bersangkutan

sedangkan biaya pendukung merupakan biaya yang mendukung pencapaian

keluaran tersebut. Salah satu cara untuk menentukan apakah suatu komponen

termasuk biaya utama adalah mengaitkan komponen dengan keluaran berkenaan,

apabila komponen tersebut harus ada pada setiap tambahan volume keluaran

berkenaan maka komponen tersebut dikelompokkan sebagai biaya utama.

IDENTIFIKASI KODE AKUN BELANJA

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi

perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan memakai

norma Bagan Akun Standar (BAS). Daftar akun belanja dan penjelasan

penggunaannya dapat dilihat pada lampiran modul.  Secara umum penerapan Bagan

Akun Standar diatur sebagai berikut:

a. Penggunaan Akun Belanja Pegawai (51)

Belanja Pegawai digunakan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PNS, uang

makan, dan uang lembur. Akun-akun yang dapatdigunakan oleh satker antara lain :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)

b) Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri (5112)

c) Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara (5113)

d) Belanja Lembur (5122)

b. Penggunaan Akun Belanja Barang (52)

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non-

Operasional) dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas. Akun-

akun yang termasuk Belanja Barang terdiri dari:

1) Belanja Barang Operasional (5211)

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini adalah belanja barang

operasional, antara lain :

a) Keperluan sehari-hari perkantoran.

b) Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah kapitalisasi.

c) Pengadaan bahan makanan.
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d) Pengadaan penambah daya tahan tubuh.

e) Belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang operasional

Kementerian Negara/Lembaga.

f) Pengadaan pakaian seragam dinas.

g) Honorarium pejabat perbendaharaan, yaitu honor yang terkait dengan operasional

satker (akun 521115).

2) Belanja Barang Non-Operasional (5212)

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan non-operasional dalam

rangka pelaksanaan suatu kegiatan satker. Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk

dalam kriteria ini, antara lain:

a) Belanja Bahan.

b) Belanja Barang transito.

c) Vakasi, adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji atau pemeriksa

kertas/jawaban Ujian. Pengeluaran ini dibebankan pada belanja barang non-

operasional dan merupakan input dari output berkenaan. Alokasi anggarannya

merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran.

d) Honor yang terkait dengan output.

Penggunaan Akun Honor Yang Terkait dengan Output Kegiatan dimaksud harus

benar-benar selektif dan dapat dialokasikan untuk kegiatan sepanjang:

 Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja.

 Mempunyai output jelas dan terukur;

 Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain.

 Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam

kerja.

 Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS di samping tugas

pokoknya sehari-hari.

 Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

3) Belanja Jasa (5221)

Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas,

dan air), jasa pos dan giro, jasa konsultan, sewa , jasa profesi dan jasa lainnya.

4) Belanja Pemeliharaan (5231)

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang
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ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Belanja

Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan

bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan

dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran-

pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas/jabatan, kendaraan

bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan

termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung (sesuai standar biaya umum),

yang termasuk Belanja Pemeliharaan nilainya dibawah kapitalisasi. Contoh: suatu

instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-

untuk biaya ganti oli sebanyak 10 mobil dinas. Instansi tersebut akan

mencantumkan belanja pemeliharaan pada APBN sebesar Rp.2.000.000,-.

Terhadap realisasi pengeluaran belanja tersebut dicatat dan disajikan sebagai

Belanja Pemeliharaan, karena pengeluaran untuk belanja pemeliharaan tersebut

tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu karena tidak

mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat, atau kapasitas, serta biaya per

unitnya dibawah batas nilai kapitalisasi.

5) Belanja Perjalanan Dinas (5241)

Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas. Belanja perjalanan terdiri dari

Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap dan Belanja Perjalanan

Lainnya. Pengalokasian anggaran di dokumen penganggaran untuk keperluan

Belanja Perjalanan, besarannya mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan tentang Standar Biaya yang berlaku.

c. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing) pada jenis Belanja Barang (52)

Pada konsep full costing, berarti seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan

barang/jasa dimasukkan sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud (termasuk

antara lain biaya rapat dan perjalanan dinas). Untuk akun belanja yang digunakan harus

sesuai dengan peruntukannya sebagaimana BAS.

d. Penggunaan Akun Belanja Modal (53) dan Penerapan konsep kapitalisasi

Akun Belanja Modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai

asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi

serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang

ditetapkan.  Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari
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suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi

asset Kementerian Negara/Lembaga terkait serta bukan untuk dijual.

Belanja Modal terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5. Belanja Modal Lainnya

6. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Lainnya

7. Belanja Modal Badan Layanan Umum

Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/L terkait dengan jenis Belanja Modal.

Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau

tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria

kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri–ciri/karakteristik sebagai berikut:

berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun, nilainya material (di atas nilai kapitalisasi). Sedangkan ciri-ciri aset tetap lainnya

adalah, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun,

nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat

dikategorikan sebagai belanja modal jika :

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap

lainnya yang demikian menambah aset pemerintah;

2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap

lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional

pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran

yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai maka seluruh pengeluaran tersebut

masuk ke dalam belanja modal. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal

kapitalisasi (relatif material) aset tetap/aset tetap lainnya.

Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya,

belanja untuk pengeluaran–pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap

lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat

dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran
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tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume

aset yang telah dimiliki. Termasuk pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya

lebih 2% dari nilai aset, berdasarkan perhitungan dari Ditjen Cipta karya.

Berikut disampaikan contoh pengeluaran yang masuk dalam kategori belanja

barang dan belanja modal terkait konsep kapitalisasi.

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Barang :

NO. URAIAN KLASIFIKASI

1. Pengisian Freon AC, service AC Belanja Barang

2. Pembelian ban, oli, bensin, service /

tune up

Belanja Barang

3. Pengecatan, pembuatan partisi non

permanen, pembelian gordyn

Belanja Barang

4. Perbaikan jalan berlubang/

pemeliharaan berkala

Belanja Barang

5. Biaya Pengurusan STNK/BPKB Belanja Barang

6. Rumah yang akan diserahkan ke

masyarakat

Belanja Barang

7. Peralatan dan mesin yang akan

diserahkan ke pihak III

Belanja Barang

8. Pembayaran satpam dan cleaning

service

Belanja Barang

9. Pembelian accu mobil dinas Belanja Barang

10. Pembelian lampu ruangan kantor Belanja Barang

11. Perbaikan atap gedung kantor Belanja Barang

12. Penggantian kompresor Belanja Barang

13. Suku cadang alat laboratorium,bahan

cairan kimia,tempat alat suntik

Belanja Barang

14. Pekerjaan infrastruktur penanganan

luapan lumpur

Belanja Barang

15. Pengadaan anti virus Belanja Barang
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Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Modal :

NO URAIAN KLASIFIKASI

1. Pembelian memory PC, up grade PC Belanja Modal

2. Pembelian meubelair, dispenser Belanja Modal

3. Pembuatan jalan, irigasi dan jaringan Belanja Modal

4. Overhaul kendaraan dinas Belanja Modal

5. Biaya lelang pengadaan aset Belanja Modal

6. Perbaikan jalan kerikil ke hotmix Belanja Modal

7. Pembelian tape mobil dinas Belanja Modal

8. Penambahan jaringan dan pesawat

telpon

Belanja Modal

9. Penambahan jaringan listrik Belanja Modal

10. Perjalanan dinas pengadaaan aset Belanja Modal

11. Pembayaran konsultan perencanaan

pembangunan/gedung dan bangunan

Belanja Modal

12. Perbaikan atap dari seng ke multiroof Belanja Modal

13. Pengadaan:

peta,jaringan,software,lambang

instansi,alat kesehatan

Belanja Modal

14. Pembuatan film Belanja Modal

15. Pekerjaan interpretasi citra satelit Belanja Modal
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3) Standarisasi Output

Tabel: Standarisasi Output

No Jenis
Output/
Nama
Output

Satuan Sub Output/
Komponen/

Detil

Keterangan

1. Layanan

Perkantoran

Bulan

Layanan

Output “layanan perkantoran”

komponenya terdiri dari komponen

001 dan/atau 002. Layanan

perkantoran dimungkinkan hanya

mempunyai 1 (satu komponen saja

(kmponen 001 atau komponen 002

saja.

Komponen 001,

pembayaran gaji

dan tunjangan

Komponen 001, hanya digunakan

untuk output Layanan Perkantoran.

Komponen 001 adalah anggaran

yang dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan biaya operasional antara

lain pembayaran gaji, tunjangan yang

melekat pada gaji, uang makan, dan

pembayaran yang terkait dengan

belanja pegawai.
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Komponen 002

Penyelenggaraan

Operasional dan

pemeliharaan

perkantoran

Komponen 002, hanya digunakan

untuk output Layanan Perkantoran.

Komponen 002 adalah anggaran

yang dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan biaya operasional antara

lain kebutuhan sehari-hari

perkantoran, langganan daya dan

jasa, pemeliharaan kantor, dan

pembayaran yang terkait dengan

pelaksanaan operasional kantor

2 Kendaraan Unit Antara lain:

Kendaraan

pejabat Negara,

Kendaraan

Pejabat Eselon

I, Kendaraan

Pejabat Eselon

II, Kendaraan

Roda 6,

Kendaraan roda

4, Kendaraan

roda 2

1) Merupakan output yang sifatnya

insidentil (adhoc) dan dihasilkan

melalui pengadaan.

2) Output “Kendaraan Bermotor”

adalah output dalam rangka

pemenuhan kebutuhan sarana

transportasi darat untuk pejabat,

angkutab pegawai, operasional

kantor/ lapang-an.

3) Output “Kendaraan Bermo-tor”,

secara umum berupa alat

transportasi darat yang merupakan

produk manufaktur dan dipasarkan

secara umum/masal

4) Suboutput “Kendaraan Roda 6,4,2”

merupakan suboutput dalam

rangka pemenuhan sarana

angkutan pegawai, operasional

kantor/lapangan.

5) Alat transportasi yang mempunyai
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karakteristik khusus, spesifikasi

khusus dan/atau pengadaannya

berdasarkan pesanan khusus

dan/atau digunakan dalam rangka

pelaksanaan tusi teknis khusus.

Maka outputnya dinyatakan

tersendiri, terpisah dari Output

“Kendaraan Bermotor”

3 Perangkat

Pengolah

Data dan

Komunikasi

unit Antara lain:

Laptop,

Komputer/PC,

Printer/Printer

multiguna,

scanner, server,

LCD/projector,

camera,

handycam,

CCTV, Mesin

Foto copy,

harddisk

eksternal,

pesawat telpon,

mesin PABX,

mesin Fax,

mesin handkey

1) Merupakan output yang sifatnya

insidentil (adhoc) dan dihasilkan

melalui peng-adaan.

2)Output“Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi” adalah output

dalam rangka pemenuhan

kebutuhan media pemroses data,

penyimpan data, menampilkan hasil

olahan data, dan/atau media

komunikasi.

3) Output “Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi”, secara

umum berupa peralatan elektronikal

dalam rangka pengolahan data dan

telekomunikasi yang menunjang

aktivitas administrative umum

sebuah intansi perkantoran.

4) Peralatan pemenuhan kebutuhan

media pemroses data, penyimpan

data, menampilkan hasil olahan

data dan atau media komunikasi

yang mempunyai karakteristik

khusus, spesifikasi khusus dan atau

pengadaannya berdasarkan
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pesanan khusus dan dipergunakan

dalam rangka pelaksanaan tusi

teknis khusus, maka outputnya

dinyatakan tersendiri, terpisah dari

output “Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi”.

4 Peralatan

Fasilitas

Perkantoran

unit Antara lain:

mebelair, lift,

genset, lemari

berkas, brankas,

AC, mesin

penghancur

kertas,

penggantian

barang

inventaris

1) Merupakan output yang sifatnya

insidentil (adhoc) dan dihasilkan

melalui peng-adaan.

2) Output“Peralatan Fasilitas

Perkantoran” adalah output dalam

rangka pemenuhan kebutuhan

sarana kelengkapan gedung

perkantoran yang memadai dan

layak;

3) Output “Peralatan Fasilitas

Perkantoran”  secara umum berupa

peralatan elektronikal dan non

elektronik dalam rangka memenuhi

kelayakan secara umum fasilitas

sebuah gedung/bangunan

perkantoran;

4) Peralatan Fasilitas Perkan-toran

yang mempunyai karakteristik

khusus, spesi-fikasi khusus dan

atau pengadaannya berdasarkan

pesanan khusus dan dipergunakan

dalam rangka pelaksanaan tusi

teknis khusus, maka outputnya

dinyatakan tersendiri, terpisah dari

output “Peralatan Fasilitas Perkan-

toran”.

5. Gedung/ M² a. Merupakan output yang sifatnya
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Bangunan insidentil (adhoc) dan dihasilkan

melalui peng-adaan.

b. Output“Gedung/Bangunan” adalah

output dalam rangka

mendirikan/membangun/merehabili

tasi sarana prasarana instansi,

perkantoran maupun rumah dinas.

c. Output “Gedung/Bangunan ”

secara umum berupa

mendirikan/membangun/merehabili

tasi sarana prasarana instansi,

perkantoran maupun rumah dinas

berupa

gedung/bangunan/taman/pos

pengamanan/tempat parker/pagar.

d. Apabila dalam rangka pemenuhan

output “Gedung/Bangunan”

dibutuhkan pengadaan tanah

terlebih dahulu maka tanah

tersebut dinyatakan sebagai

komponen dalam output

“Gedung/Bangunan”.

e. Gedung dan Bangunan yang

mempunyai karakteristik khusus,

spesi-fikasi khusus dan atau

pengadaannya berdasarkan

pesanan khusus dan dipergunakan

dalam rangka pelaksanaan tusi

teknis khusus, maka outputnya

dinyatakan tersendiri, terpisah dari

output “Gedung/Bangunan ini”
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Peruntukan komponen 002 (operasional kantor, pemeliharaan dan perjalanan
dinas )

No Uraian Keterangan

1 Kebutuhan Sehari-hari

perkantoran
Antara lain: alat tulis kantor, barang cetak untuk

manajemen kantor, alat kebersihan, perlengkapan

fotocopi/computer, langganan surat

kabar/berita/majalah, biaya satpam/pengamanan,

cleaning service, pramubakti (yang dikerjakan secara

kontraktual), pengurusan sertifikat tanah, pembayaran

PBB.

2 Langganan Daya dan

Jasa
Antara lain:

langganan listrik, air, gas, termasuk denda

keterlambatannya, jasa pos dan giro, telex, internet,

bandwith, komunikasi khusus diplomat, sewa kantor,

gedung, kendaraan, mesinfoto copy,

3 Pemeliharaan Kantor Pemeliharaan Gedung Bangunan, instalasi jaringan,

sarana prasarana kantor, pemeliharaan kendaraan

bermotor.

4 Pembayaran Terkait

Pelaksanaan

Operasional Kantor

Honor terkait operasional satker, bahan makanan,

penambah daya tahan tubuh, pemeriksaan kesehatan

pegawai, keprotokoleran (termasuk pas dan jas tamu);

operasional menteri/ketua/pimpinan;

Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan;

Pakaian dinas,toga, pakaian kerja.

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi

PROGRAM YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L
Program yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L sejak tahun 2011 adalah

rumusan hasil restrukturisasi sebagaimana digunakan dalam dokumen RPJMN 2010-

2014. Rumusan program hasil restrukturisasi memperhatikan jenis program yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing unit di lingkungan K/L yang bersangkutan. Jenis

program tersebut meliputi program teknis dan program generik. Program teknis, yaitu

program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat
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(eksternal), sedangkan program generik, yaitu program yang mendukung pelayanan

aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis

pada setiap K/L. Secara umum suatu program teknis mempunyai kriteria:

a. Program Teknis harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon 1A;

b. Nomenklatur Program Teknis bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-

masing unit organisasi pelaksananya;

c. Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode

waktu tertentu; dan

d. Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan

perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.

Perumusan suatu Program Generik mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. Masing-masing Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L

setingkat unit Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan internal;

b. Nomenklatur Program Generik dijadikan unique dengan ditambahkan nama K/L

dan/atau dengan membedakan kode program; dan

c. Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Program generik yang digunakan dalam rangka pelayanan internal K/L ditetapkan

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Program Generik yang Digunakan dalam Rangka Pelayanan Internal K/L

Unit Eselon I A Program
Sekretariat

Jenderal

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya (ditambahkan nama K/L bersangkutan)

 Menampung kegiatan yang berada dalam Program Penerapan

Kepemerintahan yang Baik, Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (ditambahkan

nama K/L bersangkutan)

 Menampung kegiatan bersifat fisik berupa

pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan internal sesuai dengan tupoksi kesektretariatan jenderal

Inspektorat

jenderal

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

(ditambahkan nama K/L bersangkutan)

 Menampung kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan
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pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas aparatur secara internal

Badan sejenis

Badan Litbang

dalam K/L

Program Penelitan dan Pengembangan (ditambahkan nama K/L

bersangkutan)

 Menampung kegiatan penelitian dan pengembangan

Badan sejenis

Badan Diklat SDM

dalam K/L

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (ditambahkan nama K/L

bersangkutan)

 Menampung kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM

aparatur

KEGIATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-KL
Dalam rangka penyusunan RKA-KL, kegiatan yang digunakan adalah rumusan hasil

restrukturisasi sebagaimana digunakan dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Hasil

restrukturisasi kegiatan tersebut mengelompokkan kegiatan dalam dua jenis:

a. Kegiatan generik, merupakan kegiatan kegiatan yang digunakan oleh beberapa Unit

Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.

b. Kegiatan teknis merupakan kegiatan untuk menghasilkan pelayanan kepada

kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) dan terbagi dalam:

1) Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam

rangka pencapaian sasaran nasional;

2) Kegiatan prioritas K/L, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam

rangka pencapaian kinerja K/L;

3) Kegiatan teknis non prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan output spesifik

dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker,

namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.
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Kegiatan Belajar3

DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

Penurunan rencana jangka panjang (RPJP) kedalam jangka menengah termuat

dalam dokumen RPJM. RPJM sebagai rencana program pembangunan harus di back-

up dengan pendanaan yang cukup untuk mencapainya. Kerangka pendanaan tersebut

adalah Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). Kerangka Anggaran jangka

menengah ini pada hakekatnya adalah kumpulan dari seluruh perencanaan

penganggaran dari seluruh Departemen/Lembaga  yang pada masing-masing

Kementerian/Lembaga dihimpun dalam KPJM (kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah).

Keterkaitan Kerangka Pengeluaran Jangka Panjang dengan Rencana

Pembangunan jangka menengah adalah senada dengan keterkaitan antara Rencana

Kerja Anggaran Kemeneterian/Lembaga Pemerintah dengan Rencana Kerja

Pemerintah. Hal ini berarti Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) dapat

dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan

perbedaaan utama pada perspektif jangka waktunya. Untuk lebih jelasnya keterkaitan

antara RPJP, RPJM, KPJM, dan RKP dapat disimak dalam gambar berikut.

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan Dokumen perencanaan RPJP, RPJM, Renstra, RKP;
2. Menyebutkan visi misi, sasaran, tujuan organisasi;
3. Menjelaskan KAJM, APBN/RKA KL;
4. Menyebutkan DIPA;
5. Menjelaskan POK.
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Gambar 3.1
Kerangka Kerja  Perencanaan Dan Penganggaran di Indonesia

Kerangka KPJM Di Indonesia

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang

OutcomeOutputKegiatanProgram

Renstra
K/L

Renja K/L RKA-KL

KPJM

Tujuan
Nasional

Platform
Presiden

Untuk mencapai

Nasional Dept/Lembaga

20

KAJM

RPJM

APBN

R K P

5

1

Sumber  : Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan    Nasional “Pedoman
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009

Dari ilustrasi tersebut diatas juga dapat disimpulkan Keterkaitan antara

Perencanaan dengan penganggaran sangat diperlukan. Dengan penyusunan rencana

dan back up dana untuk merealisasikan rencana dengan tepat akan sangat membantu

terciptanya fiscal sustainability (keberlanjutan fiscal). Dengan adanya proyeksi

kebutuhan dana dan ketersediaan dana di masa mendatang, pemerintah dapat menjaga

kondisi fiscal dalam kondisi yang senantiasa terkendali.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan

landasan konstitusional penyelenggaraan negara telah mengalami 4 (empat) kali

perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 merubah pola pengelolaan pembangunan, diantaranya :

a) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

b) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman

penyusunan rencana pernbangunan nasional.

c) Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara
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Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN

sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan

pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional.  Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibentuk untuk mengatur Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan

makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara,

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan

Nasional menghasilkan:

1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

3) Rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan

dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi,

dan arah pembangunan Nasional. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

1) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.

2) musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

3) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Rancangan RPJP Nasional dalam penyusunannya disiapkan oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas).  Rancangan RPJP Nasional menjadi bahan

utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP
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dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan

masyarakat.  Musrenbang diselenggarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Musrenbang Jangka Panjang Nasional dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun

sebelum berakhimya periode RPJP yang sedang berjalan. RPJP Nasional ditetapkan

dengan Undang-Undang.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan

untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang

memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJM

Nasional dan RKP dilakukan melalui urutan kegiatan:

a) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.

b) penyiapan rancangan rencana kerja.

c) musyawarah perencanaan pembangunan.

d) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan rancangan awal RPJM Nasional disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala

Bappenas sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ke dalam strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas presiden, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan RPJM Nasional dengan

menggunakan rancangan rencana strategis kementerian negara/lembaga (Renstra K/L)

dan berpedoman pada RPJP Nasional. Rancangan RPJM Nasional menjadi bahan bagi

Musrenbang Jangka Menengah. Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan

dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan

mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang Jangka Menengah Nasional

diselenggarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.  Musrenbang Jangka Menengah

Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RPJM Nasional
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berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional. RPJM Nasional ditetapkan

dengan peraturan presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah presiden dilantik.

C. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan

Nasional. RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan awal RKP disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai

penjabaran dari RPJM Nasional. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan

rancangan rencana kerja kementerian negara/lembaga (Renja-KL) sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman

pada Renstra-KL.  Menteri PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan penyusunan

rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL.  Rancangan RKP menjadi

bahan bagi Musrenbang.  Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP diikuti oleh

unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.

Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April.  Menteri

PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang.

Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP paling

lambat pertengahan bulan Mei.  RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.  RKP

ditetapkan dengan Peraturan Presiden. RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan

kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.

D. Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dengan disusunnya visi dan misi

penyelenggara pemerintahan dan hasil-hasil yang diharapkan dalam suatu perencanaan

stratejik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu

sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi,

tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan

stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja



KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
5 0

Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan pengukuran

kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan

kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi

pada periode berikutnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.  Dengan pernyataan

misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta

hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

E. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) merupakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga adalah dokumen

perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Pimpinan

Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional. Renstra-

KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan

dengan RPJM Nasional. Penyusunan Renstra berpedoman pada Keputusan Kepala

LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

F. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya

disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program

dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari

rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang

bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya.  Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya  menggunakan

Renja-KL sebagai bahan masukan. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

(Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk
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periode 1 (satu) tahun.

Kementerian negara/lembaga menyusun RKA-KL berpedoman kepada rencana

kerja pemerintah.  RKA-KL terdiri dari rencana kerja kementerian negara/lembaga dan

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.  Di dalam

rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan,

kegiatan, keluaran yang diharapkan.  Di dalam anggaran yang diperlukan tersebut

diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang

direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya,

serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang

bersangkutan.  RKA-KL meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan

kementerian negara/lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

G. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di

pasal 4 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya berwenang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan anggaran atau APBN, maka Menteri/Pimpinan Lembaga

bertanggung jawab atas penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya. Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut

dilimpahkan kepada kepala satuan kerja (satker) pusat/unit pelaksana teknis/satker

khusus/satker non vertikal tertentu/satker sementara.

Wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005

berupa daftar isian yang memuat berbagai informasi penting terkait dengan pelaksanaan

anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut daftar isian pelaksanaan

anggaran atau disingkat DIPA.

1. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA
Kebijakan baru dalam penyusunan DIPA mulai 2011 adalah diperkenalkannya

dan dicantumkannya informasi-informasi untuk mendukung pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja. Informasi-informasi yang harus dicantumkan dalam DIPA tersebut

antara lain adalah:

1) Penuangan Informasi Kinerja
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Dalam rangka pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, perlu dicantumkan

informasi kinerja Kementerian Negara/Lembaga pada DIPA. informasi Kinerja dijabarkan

pada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiri dari Indikator Kinerja

Utama (IKU) Program dan HasiI (Outcome), sedangkan pada level Kegiatan terdiri dari

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Keluaran (Output).

2) Perubahan Format dan Isi DIPA

Untuk mendukung pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja maka dilakukan

penyesuaian terhadap materi DIPA. Format DIPA mengalarni perubahan, antara lain

pada format nomor Surat Pengesahan DIPA, pencantuman inforrnasi kinerja, perubahan

format hala-man DIPA dan perubahan inforrnasi alokasi anggaran sampai dengan jenis

belanja.

3) Pendaerahan Penyusunan dan Pengesahan DIPA

Pendaerahan penyusunan dan pengesahan DIPA dilakukan terhadap DIPA Tugas

Pembantuan, DIPA Urusan Bersarna, DIPA Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan

DIPA Satker Pusat yang berada di daerah.

4) Penerapan Integrated Database

Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA menggunakan data yang

berasal dari RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian Negara/Lembaga dengan

Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL.

Informasi mengenai rencana penarikan, perkiraan penerimaan, pejabat

perbendaharaan, saldo awal kas BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase

penggunaan langsung PNBP, dan status BLU diisi pada saat penyusunan DIPA.

2. PERINCIAN LEBIH LANJUT DIPA
DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan

anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN,

Dengan demikian DIPA terdiri atas:

a. DIPA, yang disusun oleh Menteri/pimpinan Lembaga dan paling sedikit memuat:

1) fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, hasil (outcome)

yang akan dicapai;

2) indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan untuk mengukur

capaian dari program dan kegiatan terhadap hasil (outcome);

3) keluaran (output) yang dihasilkan;

4) pagu anggaran yang dialokasikan;
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5) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan

6) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut

b. Surat Pengesahan DIPA

Surat Pengesahan DIPA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara.

c. Klasifikasi Anggaran Dalam Penyusunan DIPA

DIPA disusun berdasarkan klasifikasi:

1) fungsional dirinci sampai dengan keluaran (output);

2) organisasi dirinci sampai dengan satker; dan

3) ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja;

d. Pagu Anggaran

Data yang juga sangat penting dan dicantumkan dalam DIPA adalah pagu

anggaran yang tertuang dalam DIPA. Pagu yang tertuang dalam DIPA menunjukkan

besaran dana tertinggi yang dapat dicairkan oleh Satuan Kerja.

3. POKOK – POKOK MATERI DIPA
Pokok-pokok materi DIPA terdiri dari organisasi, fungsi, pejabat perbendaharaan,

rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana , dan perkiraan penerimaan.

a. Klasifikasi Organisasi

Alokasi anggaran pada DIPA disusun untuk masing-masing Kementerian

Negara/Lembaga sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai dari

Bagian Anggaran (Kementerian Negara/Lembaga), Unit Organisasi (Unit Eselon I) dan

Satuan Kerja. Penyusunan DIPA menurut organisasi dilakukan untuk melaksanakan

tugas dalam rangka pencapaian basil (outcome) dari program Kementerian

Negara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi organisasinya. Pengertian bagian

anggaran, unit organisasi dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Bagian Anggaran

Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian

tertentu dan penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang Undang APBN.

Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna

Anggaran.

2) Unit Organisasi

Unit Organisasi adalah unit eselon 1 Kementerian NegaraiLembaga yang

bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas pokok, fungsi, dan hasil
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(outcome) dari program tertentu dalam Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

3) Satuan Kerja

Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian

Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

organisasi yang membebani Dana APBN. Satuan Kerja dalam hal ini

merupakan unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga pemerintah

Daerah yang memperoleh kuasa penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan

tugas pokok, fungsi, program, dan misi Pengguna Anggaran. Dalam rangka

rnelaksanakan tugas pokok, fungsi, program, dan mist tersebut, Satuan Kerja

juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang rnelakukan

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungfawaban anggaran,

b. Klasifikasi Fungsi

Fungsi merupakan uraian kualitatif dari alokasi dana untuk menjelaskan

program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasil/keluaran sebagai akibat

pelaksanaan program/ kegiatan tersebut. Uratan kualitatif fungsi dalam DIPA

bermanfaat untuk mengkaitkan DIPA dengan pencapaian kinerja Satker sesuai

dengan penugasan dan penguasaan anggaran dari Pcngguna Anggaran.

Dalam rangka memenuhi pencantuman materi fungsi, maka dalam DIPA harus

memuat uraian fungsi dan subfungsi, program, hasil (outcome), indikator kinerja

utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan keluaran (output).

1) Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahaan di bidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pernbangunan nasional.

2) Subfungsi

adalah penjabaran lebih lanjut dal fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori,

3) Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian NegaraiLembaga yang berisi

satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber dana yang

disediakan. untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang

dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian

Negara/Lembaga yang hersangkutan.

4) Hasil (Outcome)
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Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu

pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Hasil

(outcome) dirumuskan secara kuantitatif, jelas dan terukur. Hasil (outcome) pada

DIPA harus dapat mencerminkan sasaran kinerja sesuai Visi dan Misi serta

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Eselon I. Disamping itu hasil (outcome) harus

mendukung secara langsung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Negara/Lembaga, Setiap hasil (outcome) hanya dapat mendukung pencapaian

sebuah Sasaran Strategis Unit Eselon I terkait,

5) Indikator Kinerja Utama Program

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program merupakan indikator unggulan yang

mencerminkan kinerja Program. Penetapan IKU Program dapat dilakukan dengan

memilih indikator kinerja kegiatan yang dianggap sebagai unggulan atau

merupakan composite index dan beberapa kegiatan. IKU Program juga

mencerminkan hubungan langsung dengan outcome yang akan dicapai,

Penetapan rurnusan IKU Program tetap mengacu pada fokus dan karakteristik

masing-masing unit eselon I.

6) Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana

atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis surnber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan

jasa.

7) Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan mencerminkan tolok ukur sebagai dasar penilaian

kinerja Kegiatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kuantitas

(volume output), kualitas dan harga output. Untuk Kegiatan yang menghasilkan

beberapa jenis output, rumusan indikator juga menggambarkan produk yang

dihasilkan. Dalam hal rumusan dengan pendekatan kualitas, harus disiapkan data

baseline sebagai pembanding. Sebuah Kegiatan dapat memiliki beberapa

indikator kinerja.
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8) Keluaran (Output)

Keluaran (output) adalah sasaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat terdiri dari satu

atau lebih keluaran (output) karena kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih

jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Keluaran (output) yang

satu dengan keluaran (output) yang lain dapat dibedakan berdasarkan perbedaan

keluaran, sehingga, besaran keluaran kegiatan tidak selalu merupakan

penjumlahan dari besaran-besaran keluaran (output) dalam satu kegiatan.

4. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PENARIKAN PENERIMAAN
a. Penyusunan Rencana Penarikan Dana

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA

didasarkan pada rencana kerja bulanan satuan kerja sesuai dengan

kebutuhan nil. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu diperhatikan

sebagai berikut:

1) Untuk Belanja Pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap maka

penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi

sebanyak 13 bulan, dengan menempatkan pembayaran belanja pegawai

bulan ke-13 pada bulan Juli.

2) Untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan

sesuai rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan

kegiatan yang meliputi rencana penarikan Uang Persediaan (UP) dan

rencana penarikan Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan.

b. Penyusunan Perkiraan Penerimaan

Rencana Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpajakan dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tiap bulan pada masing-masing

satuan kerja. Pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan meliputi

penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola satuan kerja di lingkup

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PNBP meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan

kegiatan dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP

fungsional maupun PNBP Umum.
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H. Petunjuk Operasional Kegiatan
1. PENGERTIAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna .Anggaran

sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

yang tercantum dalam DIPA, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan POK.

2. FUNGSI POK
POK berfungsi sebagai:

a Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas;

b Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas;

c Alat perencanaan kebutuhan dana;

d Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas

pelaksanaan anggaran.

3. POKOK – POKOK MATERI POK
POK disusun berdasarkan DIPA dan RKA-KL yang telah disetujui DPR dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK paling sedikit

memuat uraian tentang:

a. Kode dan nama satuan kerja;

b. Kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, program dan nama

program;

c. Kode dan nama kegiatan/ output/sub output/komponen input/akun;

d. Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kineija kegiatan;

e. Rincian volume, harp satuan, dan jumlah biaya;

f. Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan;

g. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontraktual dan non kontraktual);

h. Rencana pelaksanaan kegiatan (time schedule) yang dilengkapi dengan

perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.

i. Dalam hal terdapat perubahan POK sebagai akibat dari revisi DIPA, penyesuaian

atas realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas dan lainnya, maka POK

harus disesuaikan/ di-update, Apabila perubahan POK mengakibatkan
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perubahan kebutuhan dana per bulan maka penyesuaian updating tersebut

digunakan untuk mengupdate halaman III DIPA, dan menyampaikan update

halaman III DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan.
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Kegiatan Belajar4

REVISI DOKUMEN ANGGARAN

Revisi anggaran senantiasa terjadi pada satuan kerja. tata cara revisi anggaran

tahun anggaran 2013 diatur dalam PMK NO. 32/PMK.02/2013, tanggal 6 Februari 2013.

Beberapa  pertimbangan perlunya dilakukan revisi anggaran antara lain :

a) Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan

yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan.

b) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan

keadaan atau  perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses

perencanaan.

c) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, contoh : semula direncanakan

secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year menjadi multi years.

d) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah dalam tahun anggaran

berjalan, contoh : penghematan anggaran, penerapan reward and punishment, atau

APBN Perubahan.

Tujuan penetapan aturan terkait dengan revisi anggaran adalah untu menyediakan

payung hukum sebagai landasan dalam melakukan revisi anggaran belanja pemerintah

pusat TA 2013 dalam hal :

a) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan

prioritas kebutuhan;

b) Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran

berjalan;

c) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;

d) Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan

kualitas belanja APBN.

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 4, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan Revisi Anggaran
2. Menerangkan ruang lingkup dan dampak perubahan anggaran
3. Menjelaskan jenis dan kewenangan revisi
4. Menjelaskan proses penyelesaian revisi anggaran
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Terkait Mekanisme Pengusulan Revisi Anggaran hal-hal yang perlu diperhatikan

antara lain:

a) Satker harus mengunduh ADK RKA-K/L DIPA dari web RKA-K/L DIPA Kementerian

Keuangan sebagai bahan pembuatan perubahan (semula-menjadi).

b) Sebelum melakukan Revisi Anggaran Satker harus mengecek data realisasi

anggaran terakhir.

c) Dalam hal usulan Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, maka usulan

Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Eselon I ke DJA harus berasal dari usulan

KPA dan menggunakan data ADK RKA-K/L Satker.

Apabila revisi Terkait perubahan Lokasi Kantor bayar (KPPN) dan perubahan

pejabat perbendaharaan: Satker menyampaikan usulan kepada Kanwil DJPB setempat.

A. Konsep Pemikiran Revisi
Revisi anggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-

undang APBN yang selanjutnya diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

sebagai aturan pelaksanaannya. Revisi anggaran didefinisikan sebagai perubahan

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN

dan dokumen penganggaran (Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada tahun anggaran

tertentu. Jadi yang dimaksud dengan perubahan atau revisi anggaran pada dasarnya

perubahan yang terjadi pada dokumen Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga yang dikeluarkan Ditjen Anggaran (DJA) atau Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan Ditjen Perbendaharaan (DJPB).

Namun demikian, apa sesungguhnya revisi anggaran itu dan mengapa harus ada?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan beberapa pertanyaan lanjutan (seperti syarat dan

batasan) akan dijawab dalam penjelasan berikut.

Langkah pertama memahami revisi anggaran dimulai dengan mengetahui terlebih

dahulu posisinya dalam siklus anggaran. Siklus anggaran ini merupakan  tahapan

berulang dalam penganggaran. Tahapan ini diawali dengan perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  Keberadaan revisi dalam siklus anggaran

terletak pada tahapan pelaksanaan anggaran, sebagaimana diagram di bawah ini.
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Siklus Anggaran

Perencanaan
APBN

Penyusunan APBN termasuk Pembahasan
dan Penetapan Pelaksanaan Pertanggung

jawaban

• Perumusan kerangka asumsi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal;

• Penyusunan resource envelope;
• Penetapan Pagu Indikatif;
• Pelaksanaan Trilateral Meeting.

• Penetapan Pagu Sementara;
• Penelaahan RKA-KL;
• Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-KL.
• Pembahasan dengan Komisi DPR;
• Pembahasan dengan Badan Anggaran.
• Penetapan Pagu Definitif;
• Penetapan RKA-KL ;
• Penyusunan Keppres Rincian APBN.
• Pengesahan DIPA.

• Pencairan anggaran;
• Penatausahaan penerimaan

dan pengeluaran.

• Penyusunan LKPP;
• Penyusunan RUU

Pertangungjawab
an Pelaksanaan
Anggaran.

REVISI

Yang menjadi perhatian adalah pada tahapan penyusunan dan pelaksanaan. Kedua

tahapan ini mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda. Pada saat penyusunan

anggaran atau APBN, anggaran disusun berdasarkan fakta dan data capaian masa lalu

dan rencana capaian pada tahun yang direncanakan. Rencana capaian pada tahun

yang direncanakan ini didasarkan pada asumsi atau suatu anggapan tertentu sebagai

landasan berpijak (benchmark). Sedangkan pada saat pelaksanaan, semua tergantung

kondisi di lapangan. Apa yang diperkirakan dicapai, mungkin saja tercapai seperti

perkiraan, tercapai kurang dari perkiraan, atau tercapai melebihi perkiraan. Pada kondisi

yang lain, cara pencapaian mungkin mengalami perubahan dari yang direncanakan.

Inilah yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu antara penyusunan

dan pelaksanaan anggaran dapat saja berbeda, tetapi tidak mengubah secara

keseluruhan perencanaan dari awal. Dalam pelaksanaan juga perlu ada keleluasaan

untuk mengubah atau memodifikasi capaian atau cara mencapai target. Inilah yang

disebut revisi.

Dari sisi teknis pengelolaan anggaran, revisi anggaran diperlukan karena beberapa

alasan atau tujuan sebagai berikut:

1. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan dan perubahan prioritas

kebutuhan

Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan
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yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan.

Disamping itu, dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi

perubahan keadaan atau  perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat

proses perencanaan.

2. Mempercepat pencapaian kinerja K/L

Revisi anggaran dibutuhkan untuk memfasilitasi perubahan dalam pelaksanaan

anggaran sesuai kondisi di lapangan, sehingga dapat mempercepat pencapaian

kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

3. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran

yang terbatas

Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan terbatasnya anggaran yang tersedia,

revisi anggaran diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan

anggaran.

B. Ruang Lingkup dan Dampak Perubahan Anggarannya
Berdasarkan konsep berpikir seperti tersebut di atas, perubahan atau suatu revisi

anggaran memiliki ruang lingkup terbatas.

Pertama, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau

pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya.

Perubahan semacam ini meliputi: kelebihan realisasi PNBP di atas target yang

direncanakan dalam APBN, lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber

dari PHLN dan/atau PHDN, Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN, penerimaan

Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai

APBN yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan

oleh Kementerian/Lembaga, penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai

APBN yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh

Kementerian/Lembaga, penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di

atas pagu APBN untuk Satker BLU, pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN,

perubahan parameter dalam penghitungan Subsidi Energi; dan/atau, perubahan

parameter dalam perhitungan bunga utang.

Kedua, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Perubahan ini meliputi: hasil Optimalisasi, kekurangan Biaya Operasional, perubahan

prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, dan/atau Keadaan

Kahar.
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Ketiga, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. Perubahan ini meliputi: ralat

kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang

sama dan sudah direalisasikan, ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN), perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode

tetap, ralat kode nomor register PHLN/PHDN, ralat kode kewenangan, ralat kode lokasi,

ralat cara penarikan PHLN/PHDN, ralat sumber dana terkait perubahan komposisi

pendanaan dan/atau kesalahan pencantuman, ralat pencantuman volume Keluaran

yang berbeda dengan penjumlahan volume sub Keluaran,  ralat pencantuman volume,

jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA; dan/atau ralat

pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan

RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

Revisi Anggaran tersebut mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau

perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada Kegiatan, Satker, Program,

Kementerian/Lembaga; dan/atau APBN. Revisi anggaran tidak boleh serta mengubah

perencanaan awal atau hanya berupa modifikasi pencapaian sasaran kinerja. Oleh

karena itu revisi anggaran mempunyai batasan.

Pertama, revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan

alokasi anggaran terhadap: kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk

memenuhi Biaya Operasional pada Satker sepanjang masih dalam peruntukan yang

sama dan kebutuhan Biaya Operasional masih mencukupi, alokasi tunjangan profesi

guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan

profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain,  kebutuhan

pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana

kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan

tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain, pembayaran berbagai tunggakan,

paket pekerjaan yang bersifat multiyears, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang

paket pekerjaan masih berlanjut (on-going), paket pekerjaan yang telah dikontrakkan

dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Kedua, revisi anggaran dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam

DIPA tercapai dan/atau dijamin tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume

Keluaran terhadap Kegiatan Prioritas Nasional; dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah

Yang Telah Ditetapkan.
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C. Revisi Anggaran Sesuai Jenis Revisi dan Kewenangannya
DJA mempunyai kewenangan penyelesaian revisi anggaran dalam hal pagu

anggaran berubah, pagu anggaran tetap, dan ralat/kesalahan administratif.

Dalam hal pagu anggaran berubah  (7 dari 9 jenis revisi ) meliputi:
1. Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;

2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau

PHDN;

3. Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;

4. Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2012 ditetapkan yang diterima oleh

pemerintah c.q. Kementerian keuangan dan dilaksanakan oleh K/L;

5. Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;

6. Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi energi; dan/atau

7. Perubahan parameter dalam pembayaran bunga utang.

Dalam hal pagu  anggaran tetap (14 dari 42 jenis revisi), revisi anggaran meliputi:
1. Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan

dan satu Satker (1 dari 8 jenis revisi)

2. Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan

antar Satker dalam Kegiatan yang sama (2 dari 9 jenis revisi)

3. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker (2 dari 9 jenis

revisi)

4. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program (2 dari 7 jenis

revisi)

5. Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker dlm satu Program dalam rangka

tanggap darurat bencana;

6. Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08)

ke BA K/L;

7. Pencairan blokir/tanda bintang (*), (3 dari 3 jenis revisi) kecuali terkait loan/grant

agreement dan nomor register serta hasil audit BPKP terkait pembayaran

tunggakan; dan/atau

8. Perubahan/penambahan rumusan kinerja (2 dari 2 jenis revisi)

Dalam hal Ralat/kesalahan Administratif (2 dari 12 jenis revisi) meliputi:
1. Ralat sumber dana terkait perubahan komposisi pendanaan; dan

2. Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-

K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.
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Pada beberapa jenis revisi anggaran yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh
DJA, terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR meliputi:
1. Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah

Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan;

2. Pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya

Operasional;

3. Pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;

4. Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil

Program;

5. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;

6. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk

pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;

7. Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang

tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI

(kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN); dan/atau

8. Pergeseran antar Provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas

Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antar Provinsi untuk Kegiatan dalam

rangka Dekonsentrasi.

Selanjutnya, DJPB mempunyai kewenangan penyelesaian revisi anggaran dalam

hal pagu anggaran tetap dan ralat/kesalahan administratif. Dalam hal pagu  anggaran

tetap (28 dari 42 jenis revisi), perubahan atau revisi anggaran  meliputi:

1. Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan

dan satu Satker (7 dari 8 jenis revisi)

2. Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan

antar Satker dalam Kegiatan yang sama. (7 dari 9 jenis revisi)

3. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker. (7 dari 9 jenis

revisi)

4. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program. (5 dari 7 jenis

revisi)

5. Pergeseran antar Program dalam satu Eselon I yaitu pergeseran anggaran dalam

rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.

6. Pergeseran antar Program dan antar Eselon I dalam satu Bagian Anggaran yaitu

pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional;

dan/atau
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7. Pencairan blokir, terkait loan/grant agreement dan nomor register serta hasil audit

BPKP terkait pembayaran tunggakan;

Sedangkan dalam Ralat/kesalahan Administratif (10 dari 12 jenis revisi), jenis revisi

anggaran meliputi:

1. Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran

yang sama  dan sudah direalisasikan;

2. Ralat kode kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN);

3. Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang kode tetap;

4. Ralat kode nomor register PHLN/PHDN;

5. Ralat kode kewenangan;

6. Ralat kode lokasi;

7. Ralat cara penarikan PHLN/PHDN;

8. Ralat sumber dana terkait kesalahan pencantuman;

9. Ralat pencantuman volume keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume

sub keluaran;

10. Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA-

K/L dan DIPA.

Berikutnya adalah kewenangan revisi anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) berupa seluruh revisi anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan DIPA

sebagaimana diagram di bawah ini. Jenis revisi anggaran tersebut meliputi:

1. Pergeseran antar akun/antar subkomponen dalam komponen yang sama dan/atau

antar komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam

jenis belanja yang sama;

2. Antar akun/antar subkomponen dalam komponen yang sama dan/atau pergeseran

antar komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama;

3. Penambahan/pengurangan akun/subkomponen/komponen dalam satu Keluaran.
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