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Abstract 

 
 
Indonesia is a developing country with the bureaucratic reforms that contribute to the changes and provide 

good governance. Bureaucratic reform participated donate a lot of progress for the creation of government that is 
transparent, accountable and open public access. Bureaucratic reforms also brought a paradigm shift from 
penyusuna budget budgeting traditional, be performance-based budgeting.  

There are several stages in the process of the performance-based budgeting Preparation In the preparation 
phase were performed to assess spending budgets on the basis of the estimated revenue available. Ratification is 
the second stage which is the stage that involves difficult political process. The third stage, the implementation 
stage is the stage of implementation of the budget, the most important thing to note is the system of management 
control and accounting systems are adequate and reliable. Fourth, is the stage of Reporting and Evaluation. This 
stage is related to the accountability aspect. If the implementation phase has been supported by the accounting 
system and good management control system, it is expected that reporting and evaluation phase will not encounter 
many problems.  

 
Keyword: Bureaucratic Reform, Performance Based Budget, Budget Penyusunanan process. 

 
 

Abstrak 
 

Indonesia adalah Negara yang berkembang dengan reformasi birokrasi yang turut serta memberikan 
perubahan menuju pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi turut serta menyumbangkan banyak kemajuan 
demi terciptanya pemerintah yang transparan, akuntabel dan keterbukaan akses public. Reformasi birokrasi juga 
membawa perubahan paradigma penyusunan anggaran dari penyusuna anggaran tradisional, menjadi 
anggaran berbasis kinerja. 

Ada beberapa tahapan dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu Tahap Persiapan Pada 
tahap persiapan anggaran dilakukan untuk menaksir pengeluaran atas dasar taksiran  pendapatan yang 
tersedia. Kedua adalah Tahap Ratifikasi yang merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup 
rumit. Tahap ketiga, yakni Tahap Implementasi adalah tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang perlu 
diperhatikan adalah sistem  pengendalian manajemen serta sistem akuntansi yang memadai dan handal. 
Keempat, adalah tahap Pelaporan dan Evaluasi. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap 
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka 
diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. 
 
Keyword: Reformasi Birokrasi, Anggaran Berbasis Kinerja, Proses Penyusunanan Anggaran. 
 

 
Pendahuluan 
  

Indonesia adalah negara yang berkembang, 
dengan tatanan kehidupan serta masyarakat 
yang mulai berkembang. Reformasi dalam 
birokrasi juga turut serta dalam mendominasi 
arah kebijakan pemerintah saat ini. Reformasi 
birokrasi yang terjadi di Indonesia, memberikan 
harapan yang baik dalam menciptakan sistem 
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan 

terbuka. Reformasi birokrasi yang berkembang, 
turut serta memberikan ruang publik dengan 
harapan agar publik dapat mengetahui apapun 
yang menjadi tugas dan arah kebijakan 
pemerintah saat ini. 

Reformasi birokrasi, juga turut serta 
memberikan perubahan dalam sistem 
penganggaran atau keuangan. Reformasi 
pengelolaan keuangan negara ini mencakup 
adanya keleluasaan di dalam pengurusan 
keuangan negara, baik pengurusan keuangan 
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negara di pusat dan khususnya lebih terasa 
bagi pemerintahan daerah dalam rangka 
mengelola sumber pendapatan dan 
membelanjakannya sesuai dengan APBD yang 
disyahkan oleh DPRD.  

Terciptanyan reformasi birokrasi atau 
reformasi dalam pengelolaan anggaran turut 
serta memberikan arah agar terciptanya Good 
Governance yang mempunyai karakteristik 
berwawasan kedepan dengan mengedepankan 
visi dari pemerintahan , pemerintahan yang 
terbuka dengan tujuan informasi publik dan 
kemudahan akses informasi apapun bentuknya 
harus diketahui oleh masyarakat,responsif dan 
cepat tanggap terhadap apapun permasalahan 
dan problematika pemerintahan saat ini, 
pemerintahan yang bertanggung jawab 
terhadap kehidupan sosial, budaya, politik dan 
keamanan, profesional dan kompeten dalam 
menciptakan kesejahteraan, efisien dan efektif 
dengan maksud tidak memberikan kesan boros, 
desentralistis dengan memberikan kewenangan 
kepada pemerintahan daerah dalam mengelola 
segala bentuk urusan rumah tangga,demokratis 
yang bertujuan untuk menciptakan keadilan 
yang merata bagi masyarakat, mendorong 
masyarakat agar turut aktif dan meningkatkan 
partisipasi serta kemitraan swasta dan 
masyarakat, menjunjung supremasi hukum, 
berkomitmen pengurangan kesenjangan 
masyarakat dan pemerintah serta berkomitmen 
pada tuntutan pasar dan peduli pada 
lingkungan hidup. Poin-poin diatas merupakan 
karakteristik terciptanya pemerintahan yang 
baik , modern serta memberikan nilai kemajuan 
bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Dalam tatanan birokrasi pemerintah, 
reformasi pengelolaan keuangan juga turut 
ambil bagian dalam menciptakan good 
government dan good governance. Reformasi 
anggaran dimulai dari anggaran bersifat 
tradisional dan menuju pada anggaran berbasis 
kinerja. Anggaran tradisional didominasi 
dengan penyusunan anggaran yang bersifat 
line-item dan incrementism yaitu proses 
penyusunan anggaran yang hanya 
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran 
tahun sebelumnya, akibatnya tidak ada 
perubahan mendasar atas anggaran baru. 
Pemerintah atasan selalu berperan dominan 
terhadap pemerintah di daerah yang ditandai 
dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis dari pemerintah pusat. 

Sedangkan Anggaran berbasis kinerja 
merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan 
anggaran daerah yangg berorientasi pada 
pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut 
mencerminkan efisiensi, efektivitas pelayanan 
kepada publik yang berorientasi kepada 
kepentingan publik. Artinya peran pemerintah 
daerah sudah tidak lagi merupakan alat 
kepentingan pemerintah pusat tetapi untuk 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 
daerah 

Anggaran berbasis kinerja memberikan 
suatu pandangan bahwa anggaran dibentuk 
disesuaikan dengan pencapaian hasil 
kinerja,ketika tidak dilakukan demikian maka 
akan tidak akan ada korelasi positif antara 
pencapaian kinerja dengan besar anggaran 
yang ditetapkan. Artinya, kinerja menjadi tolok 
ukur dalam menciptakan anggaranyang 
diperlukan. 

Untuk dapat membuat APBD berbasis 
kinerja pemda harus memiliki perencanaan 
strategik. Perencanaan strategik disusun secara 
obyektif dan melibatkan seluruh komponen di 
dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem 
tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja 
keuangannya yang tercermin dalam APBD. 
Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian 
kerja pemerintah daerah adalah aspek 
keuangan berupa anggaran berbasis kinerja.  

Untuk melakukan suatu pengukuran 
kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator 
terlebih dahulu antara lain indikator masukan 
berupa dana, sumber daya manusia, dan 
metode kerja. Agar input dapat diinformasikan 
dengan akurat dalam suatu anggaran,maka 
perlu dilakukan penilaian terhadap 
kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input 
dengan keluaran yang dihasilkan peran Analisa 
Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan. ASB 
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja 
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 
suatu kegiatan. Untuk memenuhi pelaksanaan 
otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya 
berbagai peraturan pemerintah yang baru, 
diperlukan sumber daya manusia yang mampu 
untuk menyusun APBD berbasis kinerja 

Sumberdaya manusia menjadi faktor 
penting dalam proses perencanaan anggaran 
berbasis kinerja, oleh karena itu akan diulas 
bagaimana proses perencanaan anggaran 
berbasis kinerja yang kemudian akan membawa 
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dampat positif bagi terciptanya good 
government. 
 
 
Kerangka Konseptual  
 

Anggaran  berasal  dari  kata  
budget(Inggris),  sebelumnya  dari  kata 
bougette (Perancis)  yang  berarti sebuah  tas  
kecil.  Menurut  Indra Bastian,  berdasarkan  
The  National Committee  on  Governmental 
Accounting  (NCGA) yang saat ini telah menjadi  
Govern-mental  Accounting Standards  Board  
(GASB).  Definisi anggaran  (budget)  adalah  
rencana operasi keuangan, yang mencakup 
estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan 
sumber-sumber pendapatan yang  diharapkan  
untuk membiayainya  dalam  periode waktu 
tertentu.  

Berdasarkan pengertian di atas, 
anggaran negara dapat meliputi: 1). rencana  
keuangan  mendatang yang  berisi  pendapatan  
dan belanja; 2). gambaran strategi pemerintah 
alam pengalokasian sumber daya untuk 
pembangunan; 3). alat pengendalian; 4). 
Instrumen politik; 5). Disusun dalam periode 
tertentu. Sementara dilihat dari fungsinya, 
menurut Indra Bastian, fungsi anggaran 
meliputi: 1).Anggaran merupakan hasil akhir 
proses penyusunan rencana kerja; 2).Anggaran 
merupakan cetak biru aktivitas yang akan 
dilaksanakan di masa mendatang  atau dengan 
kata lain pedoman bagi pemerintah dalam 
mengelola untuk satu periode  di masa yang 
akan dating; 3). Anggaran sebagai alat 
komunikasi intern yang menghubungkan 
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar 
atasan dan bawahan; 4). Anggaran sebagai alat 
pengendalian unit kerja; 5). Anggaran sebagai 
alat motivasi dan persuasi tindakan efektif  dan  
efisien  dalam pencapaian visi organisasi; 
6).Anggaran  merupakan instrumen politik; 
7).Anggaran  merupakan instrumen kebijakan  
fiscal. Sementara di Indonesia, perencanaan 
dan penyusunan anggaran di Indonesia 
didasarkan pada beberapa ketentuan 
peraturan, antara lain : 

 
1. UUD 1945 
2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara 
3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara  

4. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional  

5. UU No.33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah 

6. Peraturan Pemerintah No.20 
Tahun 2004 Tentang Rencana 
Kerja Pemerinta(RKP) 

7. Peraturan  Pemerintah No.21 
tahun 2004 Tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga  

 
Dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 pada 

Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa  APBN 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 
negara ditetapkan setiap tahun  dengan  UU 
dan  dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk  sebesarbesarnya  
kemakmuran  rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 
23 ayat (2) dijelaskan bahwa RUU APBN 
diajukan oleh  Presiden untuk dibahas bersama 
DPR dengan memperhatikan pandangan 
Dewan  Pertimbangan Daerah (DPD). 
Sedangkan, Pasal 23 ayat (3) menyatakan 
bahwa apabila DPR tidak menyetujui RAPBN 
yang diusulkan oleh Presiden, maka 
Pemerintah  harus  menjalankan  APBN tahun 
yang sebelumnya.  Dalam UU No.17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, khususnya pada 
Pasal 14 dijelaskan beberapa hal sebagai 
berikut : 

1. Dalam rangka penyusunan RAPBN, 
menteri/pimpinan lembaga selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang 
menyusun rencana kerja dan anggaran 
kementerian negara/lembaga tahun 
berikutnya.  

2. Rencana kerja dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disusun  berdasarkan prestasi kerja 
yang akan dicapai.  

3. Rencana kerja dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disertai  dengan prakiraan belanja 
untuk tahun berikutnya setelah tahun 
anggaran yang sedang disusun. 

4. Rencana kerja dan anggaran imaksud 
dalam ayat (1) disampaikan kepada 
DPR untuk  dibahas  dalam 
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pembicaraan  pendahuluan rancangan 
APBN.  

5. Hasil pembahasan rencana kerja dan 
anggaran disampaikan kepada Menteri 
Keuangan sebagai bahan penyusunan 
rancangan undang-undang tentang 
APBN tahun  berikutnya. 

 
Sementara  itu,  menurut  UU  17/2003, 

anggaran adalah alat akuntabilitas, 
manajemen,  dan  kebijakan  ekonomi. Sebagai 
instrumen kebijakan ekonomi, anggaran  
berfungsi  untuk  mewujudkan pertumbuhan  
dan  stabilitas perekonomian  serta  
pemerataan pendapatan  dalam  rangka  
mencapai  tujuan  bernegara.Fase-fase  budget  
process/cycle ada  5  (lima), yaitu :  

 
1. Budget  Preparation  artinya persiapan  

anggaran  oleh  eksekutif (pemerintah)  
dan  perangkat perangkatnya.  Tahap  
ini  meliputi dua  kegiatan  yaitu   tahap 
perencanaan dan penganggaran.  

2. Legislative  Enactment  artinya 
persetujuan dari legislatif (DPR).  

3. Budget  Execution  artinya pelaksanaan 
APBN. 

4. Financial  Reporting artinya laporan 
akhir  tahun  oleh  eksekutif 
(pemerintah)  kepada  legislatif .(DPR).  
Di  Indonesia, pelaporan APBN 
dilakukan 2 (dua)  kali,  yaitu laporan  
pelaksanaan  APBN semester  I  (satu),  
dan  laporan keuangan pemerintah  
pusat (LKPP).  Tahapan  ini  
merupakan bagian  dari  tahap 
pertanggungjawaban. 

5. Auditing  artinya  merupakan  tahap 
akhir   dari   siklus  APBN,   dimana 
realisasi   APBN  diaudit  oleh  badan 
pemeriksa keuangan.Fase-fase  dalam  
siklus  APBN  di Indonesia,  menurut  
UU  No.  17  Tahun 2003  dan  UU  No.  
1  Tahun  2004 disajikan dalam diagram 
di bawah ini :  

 
 
 
 
 
 

 
 

Dalam  diagram  di  atas  dapat  dilihat 
bahwa  siklus  APBN  terdiri  dari 5 tahapan,  
yaitu tahap perencanaan, penganggaran, 
pengesahan  anggaran, pelaksanaan, dan  
pertanggung jawaban. Tahap  perencanaan  
dimulai  dari penyusunan  arah  dan  kebijakan 
umum APBN, yang  didasarkan  pada  rencana 
pembangunan  jangka  menengah (RPJM), dan 
diakhiri pada  saat RKP telah disahkan. Tahap 
penganggaran dimulai sejak pagu sementara 
ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR  
mengenai  Nota  Keuangan  (NK)  dan RAPBN. 
Sementara  itu,  tahap pengesahan  APBN  
terdiri  dari  dua kegiatan  penting,yaitu  
pengesahan  UU dan  penetapan  Perpres  
mengenai rincian  APBN.Setelah RUU APBN 
disahkan  menjadi  UU  APBN, maka setiap K/L 
wajib mengusulkan draft DIPAdan  
menyampaikannya  ke Depar-temen Keuangan 
untuk disahkan.DIPA tersebut  merupakan  
instrument untuk melaksanakan APBN. 
Selanjutnya, tahap pertanggung jawaban 
terjadi pada saat Pemerintah  dan DPR  
membahas laporan keuangan pemerintah  
pusat (LKPP) menjadi UU. Dilihat  dari  
kronologis  waktu,fase pertama dimulai sekitar 
bulan Februari tahun berjalan untuk 
membahas persiapan   penyusunan   pagu 
indikatif,   berdasarkan  asumsi ekonomi  
makro  yang  disusun  oleh Tim.  Setelah  
disetujui  oleh  Presiden. 

Menurut Darise (2008:146), penganggaran 
berbasis kinerja merupakan metode 
penganggararan yang dilakukan dengan 
memperhatikan keterkaitan antara keluaran 
dan  hasil yang diharapkan dari kegiatan dan 
program termasuk efisiensi dalam pencapaian 
keluaran dari hasil tersebut. Siklus an ggaran 
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meliputi empattahap yang diungkapkan 
menurut Mardiasmo (2009:70) yang terdiri atas: 
 

1. Tahap Persiapan 
 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan 
taksiran pengeluaran atas dasar taksiran  
pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh 
visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait 
dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa 
sebelum menyetujui taksiran pengeluaran,  
hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan 
terlebih dahulu. 

 
2. Tahap Ratifikasi 

 
Tahap ini merupakan tahap yang 

melibatkan proses politik yang cukup rumit. 
Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas 
serta kesiapan mental yang tinggi. Hal tersebut 
penting karena dalam tahap  ini  pimpinan  
eksekutif  harus  mempunyai  kemampuan  
untuk  menjawab  dan  memberikan 
argumentasi yang rasional atas segala 
pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 
 

3. Tahap Implementasi 
 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal 
terpenting yang diperhatikan oleh manajer  
keuangan publik adalah dimilikinya sistem 
(informasi) akuntansi dan sistem  pengendalian 
manajemen. Manajer keuangan publik dalam 
hal ini bertanggungjawab untuk  menciptakan 
sistem akuntansi yang memadai dan handal 
untuk perencanaan dan pengendalian anggaran 
yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan 
untuk tahap penyusunan anggaran periode 
berikutnya. 

 
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi  

 
Tahap persiapan, ratifikasi, dan 

implementasi anggaran terkait dengan aspek  
operasional anggaran, sedangkan tahap 
pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek 
akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah 
didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 
pe ngendalian manajemen yang baik, maka 
diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak 
akan menemui banyak masalah. 

 
 

Pedoman penyusunan ABK adalah 
penetapan ukuran atau indikator keberhasilan 
sasaran dan fungsi-fungsi belanja. Oleh karena 
aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan 
pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) maka kinerja yang dimaksud akan 
menggambarkan tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan (program dan 
kebijaksanaan) dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, visi dan misi unit kerja tersebut. 
Undang-Undang Nomor 17 menyatakan bahwa 
rencana kerja SKPD disusun dengan 
pendekatan berdasarkan prestasi kerja. Untuk 
mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu 
sistem yang dapat menyediakan data dan 
informasi untuk penyusunan APBD dengan 
pendekatan kinerja. Dengan adanya sistem 
tersebut pemerintah daerah akan dapat 
mengukur kinerja keuangannya yang tercermin 
dalamAPBD. Agar sistem dapat berjalan 
dengan baik perlu ditetapkan ASB, tolak ukur 
kinerja dan standar biaya (BPKP, 2005).  

Dalam penyusunan APBD berbasis kinerja 
pemerintah daerah harus memperhatikan 
prinsip-prinsip penganggaran yaitu, 
transparansi dan akuntabilitas anggaran, 
disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi 
dan efektivitas anggaran. Anggaran disusun 
dengan pendekatan kinerja yang 
mengutamakan pencapaian hasil 
output/outcome. Dengan disusunnya APBD 
berbasis kinerja berarti pemerintah telah 
melakukan perubahan. Perubahan yang 
dilakukan mengarah pada bagaimana 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat bersamaan dengan 
peningkatanproduktivitas. Kedua tujuan 
tersebut mendorong manajemen pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kinerja instansi –
instansi di pemerintah daerah.  

Perencanaan anggaran daerah secara 
keseluruhan yang mencakup penyusunan 
Kebijakan Umum APBD sampai dengan 
disusunnya Rancangan APBD terdiri dari 
beberapa tahapan proses perencanaan 
anggaran daerah. Berdasarkan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-
Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan 
tersebut adalah sebagai berikut (BPKP, 2005): 

  
1. Pemerintah daerah menyampaikan 

kebijakan umum APBD tahun anggaran 
berikutnya sebagai landasan 
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penyusunan rancangan APBD paling 
lambat  
pada pertengahan bulan Juni tahun 
berjalan. Kebijakan umum APBD 
tersebut berpedoman pada RKPD. 
Proses penyusunan RKPD tersebut 
dilakukan antara lain dengan 
melaksanakan musyawarah 
perencanaan pembangunan 
(musrenbang) yang selain diikuti oleh 
unsur-unsur pemerintahan juga 
mengikutsertakan dan/atau menyerap 
aspirasi masyarakat terkait, antara lain 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
pemuka adat, pemuka agama, dan 
kalangan dunia usaha. 

2. DPRD kemudian membahas kebijakan 
umum APBD yang disampaikan oleh 
pemerintah daerah dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD tahun anggaran 
berikutnya. 

3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD 
yang telah disepakatidengan DPRD, 
pemerintah daerah bersama DPRD 
membahas prioritas dan plafon 
anggaran sementara untuk dijadikan 
acuan bagi setiap SKPD.  

4. Kepala SKPD selaku pengguna 
anggaran menyusun RKA-SKPD tahun 
berikutnya dengan mengacu pada 
prioritas dan plafon anggaran 
sementara yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah bersama DPRD.  

5. RKA-SKPD tersebut kemudian 
disampaikan kepada DPRD untuk 
dibahas dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD.  

6. Hasil pembahasan RKA-SKPD 
disampaikan kepada pejabat pengelola 
keuangan daerah sebagai bahan 
penyusunan rancangan perda tentang 
APBD tahun berikutnya.  

7. Pemerintah daerah mengajukan 
rancangan perda tentang APBD disertai 
dengan penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD 
pada minggu pertama bulan Oktober 
tahun sebelumnya.  

8. Pengambilan keputusan oleh DPRD 
mengenai rancangan perda tentang 
APBD dilakukan selambat-lambatnya 

satu bulan sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan dilaksanakan. 

 
Salah  satu  hal  yang  harus 

dipertimbangkan  dalam  penetapan belanja  
daerah  sebagaimana disebutkan  dalam  
Undang-Undangan Nomor  32  Tahun  2004  
pasal  167  (3) adalah ASB. Alokasi belanja 
ke dalam aktivitas  untuk  menghasilkan  
output seringkali tanpa alasan dan 
justifikasi yang kuat. ASB mendorong 
penetapan biaya  dan  pengalokasian  
anggaran kepada  setiapaktivitas  unit  
kerja menjadi  lebih  logis  dan  mendorong 
dicapainya  efisiensi  secara  terusmenerus  
karena  adanya pembandingan  
(benchmarking)  biaya per  unit setiap  
output  dan  diperoleh praktek-praktek  
terbaik  (best practices) dalam desain 
aktivitas. 
 

Gambar 1: Struktur Anggaran Berbasis Kinerja 

 
 

 
Menurut  BPKP  (2005)  enam langkah  

untuk  penghitungan  biaya  output/ outcome, 
yakni. Pertama, menetapkan  tujuan  
akuntansi  biaya. Suatu  langkah  penting  
dalam  setiap pelaksanaan  akuntansi  biaya  
adalah memahami  mengapa  pelaksanaan 
akuntansi  biaya  ini  dilakukan, keputusan  
apa  dan  dimana  akuntansi biaya  diperlukan.  
Tanggung  jawab untuk  menetapkan  mengapa 
akuntansi  biaya  diperlukan  terletak pada  
manajemen  tingkat  atas  antara lain  kepala  
bagian  keuangan.  Namun setiap  keputusan  
yang  akan mempengaruhi  biaya  dan  metode 
penghitungan  biaya,  agar  dapat menyediakan  
informasi  yang  lebih baik,  hal  ini  merupakan  
tanggung jawab seluruh level manajemen.  

Kedua,  menetapkan  output untuk  
dihitung  biayanya. Mendefinisikan  output  
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merupakan langkah  penting  untuk  
menentukan pencapaian  target-target  dari 
aktivitas  yang  dibiayakan. Disain sistem  
akuntansi  biaya  akan mempengaruhi  
pengalokasian biayanya. Manajer program pada 
tiap unit  kerja  dan  kepala  bagian 
perencanaan  serta  bagian  keuangan paling  
berkompeten  dalam  langkah ini.  Tindakan  
yang  diperlukan:  (a) Menetapkan  kunci  
keberhasilan  (key result  area)  atas  struktur  
aktivitas program;  (b)  Menetapkan  dan 
membebaskan  tarif;  (c)  Menyediakan harga 
satuan.  

Ketiga,  menetapkan  dasar biaya. 
Merumuskan  biaya  yang relevan  dalam  
perhitungan  biaya output  untuk  suatu  
aktivitas  antara lain:  Belanja  program  
langsung, Belanja  tidak  langsung  pendukung 
program, Belanja administrasi umum, Belanja  
dari  produk  dan  jasa  yang diterima  dari  unit  
horisontal  dan vertikal  (termasuk  dari  
pemerintah pusat) dan  digunakan dalam  
aktivitas untuk  menghasilkan  output,  Belanja 
modal  berhubungan  dengan  asset yang  
digunakan  langsung  maupun tidak  langsung,  
Pengeluaran  untuk pajak  tanggung  jawab  
untuk mengembangkan  dasar  biaya  terletak 
pada  staf  bagian  keuangan, khususnya  
bagian  akuntansi. Sedangkan  manajer  
program/  bagian perencanaan  
mengidentifikasi kategori  biaya  yang  sesuai  
untuk setiap  output  dan  mendefinisikan 
relevansi dari biaya tersebut. Seluruh dasar  
biaya  tersebut  aktivitasnya dialokasikan  
dalam  administrasi umum, program 
pendukung dan biaya langsung 

Keempat,  menetapkan  proses alokasi.  
Langkah  berikutnya  adalah mendefinisikan  
proses  alokasi  apa yang  diperlukan  untuk 
mengalokasikan sumberdana ke unitunit  kerja  
dimana  biaya  tersebut diperlukan.  Terdapat  
dua  jenis alokasi  biaya  yang  akan  diperlukan 
untuk suatu  penghitungan total biaya yaitu:  
(a)  Alokasi belanja operasional ke  program;  
dan  (b)  Alokasi  belanja operasional  ditambah  
dengan  biaya yang  mendukung  program,  ke 
kegiatan  yang  rinci.  Kedua  jenis belanja  
tersebut  di  atas  direalisir menjadi  biaya  
keseluruhan output/outcome.Pada umumnya 
dalam akuntansi biaya, overhead  adalah 
masalah yang komplek.  Pada  awalnya,  
organisasi mendefinisikan  dan  
mengategorikan overhead  secara  berbeda-

beda.  Ada yang  berpendapat  sebagai suatu 
biaya  overhead,  ada  juga  yang berpendapat  
sebagai  biaya  langsung. Beberapa  biaya  
overhead  dapat dianggap  sebagai  biaya  
administrasi umum atau biaya pendukung 
program (biaya  tidak  langsung),  tergantung 
bagaimana  fungsi  overhead  dikelola dan  
dimana  dilaporkan  (yang bervariasi  dari  satu  
organisasi  ke organisasi lain). Pengalokasian  
overhead  adalah suatu  seni  yang  
membutuhkan justifikasi  yang  signifikan.   

Namun asumsi  yang  wajar  seharusnya 
menghasilkan  praktek-praktek penghitungan  
biaya  yang  adil. Pengalokasian dana akan 
memerlukan konsultasi  dengan  biro/bagian 
perencanaan,  terutama  atas  metode yang  
digunakan  untuk mengalokasikan  biaya-biaya  
ke output/outcome.  Kegiatan  untuk 
menetapkan  proses  alokasi  dilakukan sebagai  
berikut:  (a)  Memilih  dan menentukan  apakah  
overhead langsung  dialokasikan  ke  sub-sub 
aktivitas atau melalui tahap distribusi dengan  
melihat  apakah  ada kesesuaian  antara  
indikator-indikator output-input;  (b)  Mengkaji  
hubungan sub  aktivitas  dengan  output  
apakah ada  hubungan  langsung  antar  
inputoutput  (beberapa  diantaranya 
menggunakan  dasar  pertimbangan untuk 
dasar alokasi).  

Kelima,  menyeleksi  dasar-dasar 
alokasi.  Definisikan  dasar-dasar  yang 
mewakili hubungan antara biaya yang sedang 
dialokasikan  dengan  program, kemudian  
kepada  aktivitas  yang menghasilkan output 
yang ditetapkan tersebut. Tanggung jawab 
menyeleksi dasar-dasar  alokasi  pada  bagian 
keuangan  dengan  berkonsultasi  pada staf  
program  untuk  dapat mengidentifikasi  faktor  
pemicu pengalokasian  biaya-biaya.  Kegiatan 
untuk  menyeleksi  dasar-dasar  alokasi sebagai  
berikut  :  (a)  Mengalokasikan belanja  
operasional  ke  programprogram  dengan  cara:  
(i) memperoleh  komponen  utama administrasi  
umum,  (ii)    menetapkan kebijakan  pemicu  
biaya  (cost  driver) untuk biaya  tidak langsung 
(overhead cost),  (iii)  mengidentifikasikan 
tingkat  materialitas  komponen  biaya 
overhead  dan  abaikan  yang  lainnya jika  
tidak  material,  (iv)  menentukan dasar  alokasi  
overhead  yang  berbeda pada  setiap  program  
(kenali karakteristik  indikator  input),  (v) 
menggunakan  metode  perhitungan antara  
biaya  dengan  manfaatnya (cost  benefit)  untuk  
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memilih  dasar alokasi  yang  sesuai.  (b) 
Mengalokasikan  belanja  administrasi umum  
dan  belanja  pendukung program  ke  sub  
aktivitas  dengan cara:  (i)  Dapatkan  anggaran  
langsung pada  setiap  aktivitas  di  mana  
alokasi biaya  overhead-nya  diperlukan,  (ii) 
Tetapkan  indikator  input  atas  biaya variabel  
jika  biaya  langsungnya sangat  bervariasi  
mungkin pendekatan  total  anggaran 
operasional  atau  anggaran  kapital lebih  baik.  
(c)  Mengalokasikan  biaya sub  aktivitas  ke  
output  dengan  cara:(i) Tetapkan indikator 
output, apakah keluaran  suatu  sub  aktivitas  
ataulebih,  (ii)  Jika  lebih  dari  satu aktivitas  
maka  indikator  efisiensi menggunakan  
perbandingan  input  ke output,  atau  
sebaliknya  output  ke input.  

Keenam,  melakukan penghitungan.  
Ikhtisarkan  langkahlangkah  di  atas  ke  
dalam penghitungan  dengan  pendekatan 
akuntansi  biaya  dan  dasar  alokasi yang  
telah  ditetapkan.  Perhitungan biaya  
memperlihatkan  tingkat materialitas  biaya  
sehingga  yang tidak  material  bisa  diabaikan.  
Tugas menghitung  dan  menyediakan pedoman 
fungsional ini terletak pada bagian  akuntansi.  
Kegiatan penghitungan  dilakukan  sebagai 
berikut :  (a)  Rincikan biaya ke dalam kategori  
biaya  tidak  langsung (overhead)  dan  biaya  
langsung  pada masing-masing  sub  aktivitas;  
(b) Aplikasikan  persentase  standar manfaat  
kepada  belanja  pegawai (Basic  Pay)  ke  
dalam  biaya-biaya  sub aktivitas; (c)  Dapatkan 
biaya historis, nilai  buku  dan  unit  pakai  dari  
aset tetap  yang  berhubungan  dengan  sub 
aktivitas tersebut; (d) Dapatkan biaya modal  
atas  aset  tetap  dari  investasi yang 
pendanaannya melalui pinjaman ;  (e)  
Dapatkan  nilai  beban  (input) atas  biaya  
gratis  yang  merupakan output  dari  unit  
kerja  lain  dan  nilai alokasi beban output dari 
output unit kerja  tersebut  yang  digunakan  
oleh unit kerja lain; (f) Jumlahkan seluruh 
biaya untuk menentukan biaya output 
keseluruhan  (implisit  cost  dan exsplisit cost). 
Penjumlahan  biaya  yang ditetapkan  pada  
setiap  output aktivitas  per  unit  kerja  tidak  
sama dengan  penjumlahan  biaya  pada pusat  
biaya  karena  adanya  biaya implisit  dan  
perhitungan  ganda  yaitu output  pada  satu  
unit  kerja  menjadi input  pada  unit  kerja  
lain.  Metode perhitungan  biaya  tersebut 
mengharuskan  kita  membuat  analisis biaya  

pada  setiap output dan  dengan pendekatan  
aktivitas  manajemen, efisiensi  dari  tahun  ke  
tahun  akan dapat dilakukan. Metode  
perhitungan biaya  ini  merupakan  aktivitas  
untuk penyusunan  anggaran  berbasis kinerja, 
disebut sebagai ASB.Berdasarkan  uraian  
diatas dapat  diketahui  bahwa  paradigma 
penyusunan  anggaran  berbasis kinerja telah 
menjadi kewajiban bagi pemerintah  daerah  di  
Indonesia. 

 
 

Pembahasan 
 
Proses Perencanaan Anggaran Berbasis 
Kinerja 
Penetapan strategi organisasi (visi dan 
misi) 

 
Visi dan misi adalah sebuah cara 

pandang yang jauh kedepan yang memberi 
gambaran tentang suatu kondisi yang harus 
dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut 
pandang lain, visi dan misi organisasi harus 
dapat : 

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai. 
2. Memberikan arah dan fokus strategi 

yang jelas. 
3. Menjadi perekat dan menyatukan 

berbagai gagasan strategis. 
4. Memiliki orientasi masa depan. 
5. Menumbuhkan seluruh unsur 

organisasi. 
6. Menjamin kesinambungan 

kepemimpinan organisasi. 
 
Pembuatan tujuan 
 
  Tujuan dalam hal ini adalah suatu yang 
akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau 
yang sering diistilahkan dengan tujuan 
operasional. Sebuah tujuan operasional yang 
baik harus mempunyai karakteristik sebagai 
berikut : 
1. Harus merepresentasikan hasil akhir (true 

ends/outcome) bukannya keluaran (output). 
2. harus dapat diukur untuk menentukan 

apakah hasil akhir (outcome) yang 
diharapkan telah dicapai. 

3. Harus dapat di ukur dalam jangka pendek 
agar dapat dilakukan tindakan koreksi 
(corrective action). 
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4. Harus tepat artinya tujuan tesebut 
memberikan peluang kecil 
untukmanimbulkan interpretasi individu. 
Namun ketepatan ini seharusnya tidak 
berada pada perincian yang salah. 

 
Penetapan Aktivitas 

 
Tujuan operasional akan menjadi dasar 

dalam penyusunan anggaran., kita menghadapi 
beberapa alternatif pendekatan dalam 
penyusunan anggaran. Ketika pendekatan 
kinerja dan PPBS yang digunakan maka 
langkah yang harus dilakukan dalam 
penyusunan anggaran adalah penetapan 
aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan strategi 
organisasi dan operasional yang telah 
ditetapkan. Misalnya Polres “Damai “ memiliki 
tujuan meningkatkan rasa aman dimasyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut Polres 
“Damai” merancang beberapa rencana aktivitas. 
Rencana aktivitas (program) yang bisa 
diadakan,antara lain: 

 
1. Patroli keliling  
2. Pembuatan saluran bantuan 

darurat,online 911 
3. Penjagaan tempat-tempat publik. 

 
Organisasi kemudian membuat sebuah 

unit / paket keputusan (decision package) berisi 
beberapa alternatif keputusan atas setiap 
aktivitas. Alternatif keputusan tersebut 
menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas 
yang bersangkutan. Secara umum alternatif 
keputusan berisi komponen-komponen sebagai 
berikut: 
1. Tujuan aktivitas tersebut,dinyatakan dalam 

suatu cara yang membuat tujuan yang 
diharapkan menjadi jelas. 

2. Alternatif aktivitas /alat untuk mencapai 
tujuan yang sama dan alasan mengapa 
alternatif-alternatif tersebut ditolak. 

3. Konsekuensi dari tidak dilakukanya 
aktivitas tersebut 

4. Input,kuantitas,atau unit pelayanan yang 
disediakan (output),dan hasil (outcome) 
pada berbagai tingkat pendanaan. 

 
 
Evaluasi dan pengambilan keputusan 

 

Setelah pengajuan anggaran disiapkan 
langkah selanjutnya adalah proses evaluasi dan 
pengambilan keputusan.Tekhnisnya alternatif 
keputusan dari semua aktifitas semua program 
yang direncanakan digabungkan dalam satu 
table dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. 
Setiap level anggaran dianggap sebagai satuan 
yantg berbeda. Dalam contoh sebelumnya 
aktifitas pelatihan komputer mempunyai 4 
alternatif anggaran, maka keempat level 
tersebut dianggap sebagai alternatif yang 
berdiri sendiri  

Dalam penyusunan anggaran program 
yang berbasis not. Asumsi yang digunakan 
adalah pengambil kebijakan organisasi akan 
menerima apapun urutan prioritas yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian kewajiban 
mereka hanyalah menentukan besarnya 
anggaran. Sehingga besarnya anggaran yang 
akan menentukan aktifitas mana saja yang 
dapat dilaksanakan. 
  Setelah anggaran selesai disusun, 
organisasi sektor publik melaksanakan apa 
yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan 
selama tahun berjalan.Pelaksanaan anggaran 
kinerja tidak bisa dilepaskan dari proses 
pelaporan dan evaluasi atas aktivitas yang 
telah dilakukan.Salah satui ukuran 
keberhasilan anggaran kinerja adalah 
kemampuannya untuk diukur dan dievaluasi 
guna mendapatkan umpan balik. 

Setiap organisasi sektor publik harus 
melaporkan pada tingkat dimana mereka telah 
mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Artinya,setiap organisasi harus menyediakan 
informasi mengenai aktivitas yang telah 
dilakukan. Informasi ini seharusnya meliputi 
input, output, outcome,dan berbagai indikator 
kualitatif lainnya yang dirasa perlu.Hal ini 
berbeda dengan pelaksanaan anggaran 
tradisional yang menekankan pada pelaporan 
kuantitatif. Di Amerika, praktik pelaporan ini 
didasari salah satu pernyataan Govermental 
Accountina Standarts Board (GASB) sbb:” 
Laporan keuangan (organisasi) harus 
menyediakan informasi untuk membantu 
pengguna didalam mengukur biaya usaha-
usaha pelayanan dan pencapaian entitas 
pemerintah.Informasi ini membantu pengguna 
mengukur ekonomis,efisiensi,serta efektivitas 
pemerintah dan mungkin membantu 
membentuk suatu dasar bagi keputusan 
pendanaan”. 
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Untuk menindaklanjuti tujuan 
tersebut,GASB telah mengembangkan sebuah 
bentuk laporan untuk dibuat oleh setiap 
organisasi sektor publik.Laporan tersebut 
adalah Service Efforts and Accomplisment 
(SEA). SEA mengukur keberhasilan organisasi 
dalam 3 indikator,yaitu : 

a. Indikator usaha,yakni sumber 
daya yang digunakan untuk 
pelayanan (input) 

b. Indikator pencapaian,yakni 
pelayanan apa yang dapat 
disediakan dan dicapai dengan 
input yang tersedia (output dan 
outcome) 

c. Indikator yang menghubungkan 
usaha dan pencapaian.Indikator 
ini dibagi menjadi 2 lagi yaitu : 
1. Indikator 

efesiensi,perbandingan input 
dan output. 

2. Indikator 
efektifitas,perbandingan 
input dan outcome. 

 
 
Proses Penyusunanan APBD  
 
 APBD merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui 
oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah 
daerah harus terlebih dahulu menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) denagn menggunakan bahan dari 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah 
(Renja SKPD) untuk jangka waktu 1(satu) 
tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja 
Pemerintah. RKPD  Disusun untuk 
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan.  Hal – hal yantg harus termuat 
dalam RKPD adalah  
 

1) Rancangan rangka ekonomi daerah. 
2) Prioritas pembangunan dan kewajiban 

daerah  
3) Rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah maupun ditempuh 

dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

4) Penyusunan RKPD diselesaikan paling 
lambat akhir bulan Mei sebelum tahun 
anggaran berkenaan 

 
Kebijakan umum APBD (KUA) 
 
  Kepala daerah menyusun rancangan 
kebijakan umum APBD , berdasarkan RKPD 
dan pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan menteri dalam negri setiap tahun. 
Pedoman penyusunan APBD tersebut termuat 
antara lain: 
a. Pokok–pokok kebijakan yang sinkronisasi 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah 
b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD 

tahun anggaran berkenaan. 
c. Teknis penyusunan APBD. 
d. Hal–hal khusus lainnya. 
 
Prioritas dan plafon anggaran 
 
   Berdasarkan kebijakan umum APBD 
yang telah disepakati, pemerintah daerah 
menyusun rancangan PPAS dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Menentukan skala prioritas untuk urusan 

wajib dan urusan pilihan.  
b. Menetukan urutan program untuk masing – 

masing urusan. 
c. Menyusun plafon anggaran untuk masing – 

masing program. 
 

Kebijakan umum APBD dan PPA yang 
telah disepakati masing – masing dituangkan 
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani 
oleh kapala daerah dan pimpinan DPRD 
Pedoman penyusunan program rencana kerja 
dan anggaran SKPD. Pedoman penyusunan 
RKA-SKPD mencakup: 
a. PPA yang dialokasikan untukn setiap 

program SKPD berikut rencana pendapatan 
dan pembiayaan  

b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar 
SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan 
sesuai dengan standar pelayanan minimal 
yang ditetapkan. 

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD 
kepada PPKD. 

d. Hal – hal lainnya yang perlu mendapatkan 
perhatian dari SKPD, terkait dengan 
prinsip – prinsip peningktan efisiensi, 
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efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 
penyusunan anggaran dalam rangka 
pencampaian prestasi kerja. 

e. Dokumen sebagai, lampiran meliputi KUA, 
PPA, kode rekening, APBD, format RKA, 
SKPD, Analisis standar belanja dan standar 
satuan harga. 

 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran SKPD 
 
   Berdasarkan nota kesepakatan KUA 
dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
menyusun pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA – SKPD). Pedoman penyusunan RKA – 
SKPD mencakup : 

a. PPA yang dialokasikan untuk setiap 
program SKPD berikut rencana 
pendapatan dan pembiayaan  

b. Sinkronisasi program dan kegiatan 
antar SKPD dengan kinerja SKPD 
sesuai dengan standar pelayanan  

c. Batas waktu penyampaian RKA – 
SKPD kepada PPKD 

d. Hal-hal lainnya yang perlu 
mendapatkan perhatian dari SKPD 
terkait dengan prinsip-prinsip 
peningkata efisiensi, efektivitas, 
tranparansi, dan akuntabilitas 

e. Dokumen sebagai lampiran meliputi 
KUA, PPA, kode rekening APBD, 
format RKA – SKPD, analisis 
standar belanja, dan standar satuan 
harga 

 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- 
SKPD) 
 
  Berdasarkan pedoman penyusunan 
RKA –SKPD, kepala SKPD menyusun RKA–
SKPD. RKA-SKPD disusun dengan 
menggunakan: Pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah 
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan 
maju, Pendekatan penganggaran terpadu 
dilakukan dengan memadukan seluruh proses 
perencanaan dan penganggaran di lingkungan 
SKPD, Pendekatan penganggaran berdasarkan 
prestasi kerja dilakukan dengan memerhatikan 
keterkaitan antara pendanaan dengan output. 

Demi terlaksananya penyusunan RKA-
SKPD berdasarkan pendekatan kerangka 

pengeluran jangka menegah daerah, 
pendekatan penganggaran terpadu, pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi dan 
terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala 
SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program 
dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya 
sampai dengan semester pertama tahun 
anggaran berjalan. Evalusi ini bertujuan untuk 
menilai progaram dan kegiatan yang belum 
dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan 
tahun-tahun sebelumnya. 
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi 
kerja didasarkan pada : 

a. Indikator kinerja 
b. Capaian atau target kinerja 
c. Standar analisi belanja 
d. Standar satuan harga 
e. Standar pelayanan minimal 

 
Pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) APBD 
   

RKA-SKPD yang telah disusun oleh 
SKPD disampaikan kepada penjabat pengeola 
keuangan daerah untuk dibahas lebih lanjut 
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jika 
dalam pembahasan RKA-SKPD terdapat 
ketidaksesuaian maka SKPD melakukan 
penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah 
disempurnakan oleh SKPD disampakan kepada 
penjabat pengelola keuangan daerah (PPKD) 
sebagai bahan penyusunan Raperda tentang 
APBD dan rancangan peraturan kepada daerah 
tentang penjabaran APBD. Rapedra tentang 
APBD yang telah disusun tersbut kemudian 
disampaikan kepada kepala daerah. Rapedra 
tentang APBD dilengkapi dengan lampiran 
yang terdiri atas : 

 
a. Ringkasan APBD 
b. Ringkasan APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah dan 
organisasi SKPD 

c. Rincian APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi 
SKPD, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan 

d. Rekapitulasi belanja menurut 
urusan pemerintahan daerah, 
organisasi SKPD, program dan 
kegiatan 

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan. 
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f. Daftar jumlah pegawai per golongan 
dan per jabatan 

g. Daftar piutang daerah 
h. Daftar penyertaan modal daerah 
i. Daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah 
j. Daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset lain-lain 
k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun 

anggaran 
l. Daftar dana cadangan daerah 
m. Daftar pinjaman daerah dan 

obligasi daerah 
 

Rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD wajib memuat 
penjelasan sebagai berikut : 

 
a. untuk pendapatan mencakup dasar 

hukum, target/volume yang 
direncanakan, tarif harga 

b. untuk belanja mencakup dasar 
hukum, satuan volume, harga 
satuan, lokasi kegiatan, dan sumber 
pendanaan kegiatan 

c. untuk pembiayaan mencakup 
dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan 
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 
pembiayaan. 
 
Kesimpulan 

 
Dari uraian diatas maka dapat 

disimpulkan dalam proses penyusunan 
anggaran berbasis kinerja, Penganggaran 
berbasis kinerja merupakan metode 
penganggaran bagi manajemen untuk 
mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan 
dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan 
hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. 

Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja 
dan penilaian kinerja pemerintahan daerah 
maka penyusunan anggaran kinerja sangat 
diperlukan dalam penyusunan APBD. 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan 
memberikan penetapan ukuran atau indikator 
keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan dari suatu organisasi pemerintahan 
daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang 
telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran 
yang baik melalui siklus perencanaan anggaran 
dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD 

merupakan proses yang harus diperhatikan 
dalam penyusunan anggaran serta diperlukan 
kerjasama yang baik antara para legislatif dan 
birokrasi. 

Anggaran yang disusun dengan 
pendekatan kinerja mengutamakan pada 
pencapaian hasil (outcome/output) dengan tidak 
menyampingkan prinsip-prinsip anggaran 
yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, 
disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi 
dan efektifitas anggaran.  
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