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Abstract 
 
Good governance is an effort to change government behavior to be professional, accountability, and participation. 
Reform of the budget system is needed to support good governance. The Performance Based Budgeting obligates 
each ministry or agency reconstructs clearly about mission, vision and strategy.  
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Abstrak 
 
Good governance merupakan upaya untuk mengubah perilaku pemerintah untuk menjadi profesional, 
akuntabilitas, dan partisipasi. Reformasi sistem anggaran yang diperlukan untuk mendukung tata 
pemerintahan yang baik. The Penganggaran Berbasis Kinerja mewajibkan setiap kementerian atau lembaga 
merekonstruksi jelas tentang misi, visi dan strategi. 
 
Keywords: Reformasi Anggaran, Kinerja dan Program.. 

 
 

 
Pendahuluan 

 
Dewasa ini, perkembangan ilmu 

pengetahuan sudah semakin pesat. Hal ini juga 
dapat menjadi pertanda bahwa pola kehidupan 
sosial masyarakat sudah semakin berkembang 
dan masalah yang harus diatasi juga semakin 
kompleks.  Terjadi tuntutan perubahan atas 
peran pemerintah (government) dalam 
menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan 
ini muncul karena peran pemerintah dinilai 
terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga 
masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan 
ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 
2006).  

Good governance atau kepemerintahan 
yang baik merupakan suatu upaya mengubah 
watak pemerintah untuk tidak bekerja sendiri 
tanpa memperhatikan kepentingan atau 
aspirasi masyarakat. Salah satu azas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang  Bersih dan Bebas KKN, yaitu azas 
akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa 
seluruh kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi.  

Demi terwujudnya pertanggungjawaban 
pemerintah kepada rakyatnya, maka dalam 
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
semua instansi pemerintah diwajibkan untuk 
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah sebagai wujud 
pengembangan dan penerapan  system 
pertanggungjawaban yang bersifat periodik dan 
melembaga. Dengan dikeluarkannya Inpres 
Nomor 7 tahun 1999 tersebut, Pemerintah telah 
menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban 
yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu 
mempertanggungjawabkan keberhasilan 
maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi serta misi organisasi kepada seluruh 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Untuk mewujudkan kepemerintahan 
yang baik dalam kaitan dengan pengelolaan 
keuangan negara, pemerintah dengan 
persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan 
paket perundang-undangan di bidang keuangan 
negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang 
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut menjadi 
dasar bagi reformasi di bidang keuangan 
negara, dari administrasi keuangan (financial 
administration) menjadi pengelolaan keuangan 
(financial management). Reformasi keuangan 
negara ini dipelopori oleh Kementerian 
Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Pelaksanaan reformasi manajemen 
keuangan negara ini mengubah secara 
mendasar sistem pengelolaan keuangan negara 
yaitu perubahan pola hubungan antara Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
dengan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku 
Pengguna Anggaran.  Menteri Keuangan 
merupakan Chief Financial Officer sedangkan 
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Chief 
Operation Officer dalam bidang tertentu 
pemerintahan.  Perubahan pola hubungan 
dalam pengelolaan keuangan negara tersebut 
dilakukan sehingga dapat terwujud kejelasan 
pembagian kewenangan (clarity of role) dan 
berjalannya mekanisme saling uji (check and 
balance mechanism). 

Kejelasan pembagian kewenangan, 
dilakukan melalui pemisahan secara tegas 
antara pemegang kewenangan administratif 
(ordonnateur) dengan pemegang kewenangan 
kebendaharaan (comptabel) sehingga berjalan 
mekanisme check and balance.  
Penyelenggaraan kewenangan administratif 
berada ditangan Menteri/Pimpinan Lembaga 
selaku Pengguna Anggaran, sementara 
pemegang kewenangan kebendaharaan berada 
ditangan Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara.  Penyerahan kewenangan 
administratif kepada Menteri/Pimpinan 
Lembaga merupakan penerapan prinsip Let’s 
Managers Manage, dimana Menteri/Pimpinan 
Lembaga selaku Pengguna Anggaran diberi 
keleluasaan melakukan pengelolaan anggara 
untuk merealisasikan berbagai program dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.    

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara mengamanatkan 
berbagai perubahan mendasar dalam 
pendekatan penganggaran. Perubahan-
perubahan itu didorong oleh berbagai faktor 
termasuk diantaranya perubahan yang begitu 
cepat di bidang politik, desentralisasi, dan 
berbagai tantangan pembangunan yang 
dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini 
membutuhkan dukungan sistem penganggaran 

yang lebih responsive, yang dapat memfasilitasi 
upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas 
peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang 
pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya. 

Semenjak Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
disahkan. Berbagai upaya dan proses 
senantiasa dijalankan, namun berbagai upaya 
dirasa belum menampakkan hasil. 
Permasalahan-permasalahan penganggaran 
kinerja masih mengental di lembaga-lembaga 
pemerintah. Penganggaran yang digunakan 
kebanyakan dibuat dengan muatan kira-kira 
dan cenderung incremental yang lebih 
berorientasi pada selesainya kegiatan dan 
pertanggung jawaban keuangan tanpa peduli 
apakah hal itu menghasilkan nilai tambah, 
added value, sesuai tujuan yang ingin dicapai, 
effectiveness. Terkait dengan masalah tersebut 
maka masalah dirumuskan dengan “ 
Bagaimana penerapan dan implementasi 
anggaran berbasis kinerja?” 

 
Kerangka Teoritis 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2000 menyebutkan bahwa dalam 
paradigma kepemerintahan yang baik (good 
governance) terdapat prinsip-prinsip 
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, 
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 
efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & 
Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih 
sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam 
kepemerintahan yang baik yaitu partisipasi, 
transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak 
dalam Mardiasmo 2002). Tiga prinsip itu 
berlaku universal. Selain tiga prinsip itu, ada 
ahli yang menambahkan satu unsur lagi, 
misalnya hak asasi manusia (human rights) 
atau rule of law (Seger dan Billah, 2006). 

Anggaran tradisional merupakan 
pendekatan yang paling banyak digunakan di 
negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua 
ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara 
penyusunan anggaran yang didasarkan atas 
pendekatan incrementalism dan (b) struktur 
dan susunan anggaran yang bersifat line-item. 
Ciri lain yang melekat pada pendekatan 
anggaran tradisional tersebut adalah: (c) 
cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; 
(e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip 
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anggaran bruto (Mardiasmo, 2002). Struktur 
anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut 
tidak mampu mengungkapkan besarnya dana 
yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan 
bahkan anggaran tradisional tersebut gagal 
dalam memberikan informasi tentang besarnya 
rencana kegiatan. Oleh karena tidak 
tersedianya berbagai informasi tersebut, maka 
satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan 
untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat 
kepatuhan penggunaan anggaran.  

Masalah utama anggaran tradisional 
adalah terkait dengan tidak adanya perhatian 
terhadap konsep value for money. Konsep 
ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali 
tidak dijadikan pertimbangan dalam 
penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak 
adanya perhatian terhadap konsep value for 
money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran 
terjadi kelebihan anggaran yang 
pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada 
aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang 
penting untuk dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).  

Penganggaran dengan pendekatan 
kinerja ini berfokus pada efisiensi 
penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu 
sendiri adalah perbandingan antara output 
dengan input. Suatu aktivitas dikatakan 
efisien, ketika output yang dihasilkan lebih 
besar dengan input yang sama, atau output 
yang dihasilkan adalah sama dengan input 
yang lebih sedikit (Grizzle dan Pettijon 2002).  
Berbeda dengan penganggaran dengan 
pendekatan tradisional, penganggaran dengan 
pendekatan kinerja ini disusun dengan 
orientasi output. Karena berorientasi output, 
biaya yang dianggarkan muncul karena kita 
melakukan kegiatan yang relevan dengan 
pencapaian tujuan.  

Kinerja menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia berarti “suatu yang dicapai”atau 
prestasi yang dicapai atau diperlihatkan 
sehingga kinerja dapat diartikan sebagai 
prestasi kinerja oleh individu perusahaan. 
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun 
tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran 
dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah 
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kebijakan yang 
ditetapkan (LAN, 1999 : 3). 

Aspek perencanaan memiliki peranan 
yang penting bagi suatu kementerian/lembaga. 
Perencanaan strategik mendorong pemikiran ke 
depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki 
di masa yang akan datang. (Barry dalam 
Mardiasmo 2002) meyakini bahwa kinerja 
organisasi yang menggunakan perencanaan 
strategik, baik organisasi besar maupun kecil, 
jauh melampaui organisasi lainnya yang tidak 
menggunakan perencanaan strategik. Hal ini 
sejalan dengan persyaratan penganggaran 
berbasis kinerja yaitu adanya hubungan antara 
rencana strategis, rencana operasional dan 
kerja anggaran. Dalam rencana strategik 
mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan 
strategi. Visi dan misi strategik itu sendiri 
mampu mengendalikan arah perencanaan yang 
baik.  

Perencanaan strategik memiliki 
peranan yang penting bagi 
kementerian/lembaga, karena di sanalah 
terlihat dengan jelas peranan Menteri dalam 
mengkoordinasikan semua unit kerjanya. 
Dengan melaksanakan perencanaan strategik 
secara benar, para eksekutif dapat 
meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat 
terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan 
mengimplementasikan berbagai pendekatan 
alternatif untuk membiayai dan memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya 
(Mercy dalam Mardiasmo 2002)  

Shah dalam Basuki (2006) meramalkan 
bahwa pada era seperti ini, ketika globalization 
cascade sudah semakin meluas, pemerintah 
(termasuk pemerintah daerah) akan semakin 
kehilangan kendali pada banyak persoalan, 
seperti pada perdagangan internasional, 
informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di 
masa depan, negara menjadi terlalu besar 
untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk 
dapat menyelesaikan semua masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat.  

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga 
disampaikan oleh sejumlah ilmuwan di bidang 
manajemen dan administrasi publik seperti 
Osborne dan Gaebler (1992) dengan konsepnya 
“reinventing government”, dengan perspektif 
barunya mengenai pemerintahan salah satunya 
 Pemerintah yang berorientasi pada hasil: 
membiayai hasil bukan masukan Pemerintah 
wirausaha berusaha mengubah bentuk 
penghargaan dan insentif dengan cara 
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membiayai hasil dan bukan masukan. 
Pemerintah mengembangkan suatu standar 
kinerja yang mengukur seberapa baik suatu 
unit kerja mampu memecahkan permasalahan 
yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin baik 
kinerjanya, semakin banyak pula dana yang 
akan dialokasikan untuk mengganti semua 
dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja 
tersebut.  

Selama dua dekade terakhir peran 
legislatur dalam pembuatan kebijakan publik 
dan penganggaran semakin meningkat (Schick 
dalam Mardiasmo 2002). Dengan menggunakan 
studi kasus pada empat agency, Johnson  dalam 
Mardiasmo (2002) menemukan bahwa birokrasi 
merespon tekanan yang diberikan oleh 
legislatur dalam proses pembuatan kebijakan 
dan anggaran. Hyde & Shafritz dalam 
Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa 
penganggaran adalah sebuah proses legislatif. 
Apapun yang dibuat eksekutif dalam proses 
anggaran, pada akhirnya tergantung pada 
legislatif karena legislatif mempunyai 
kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak 
usulan anggaran yang diajukan eksekutif. 

Dobell & Ulrich  dalam Mardiasmo 
(2002) menyatakan bahwa peran penting 
legislatif adalah mewakili kepentingan 
masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan 
mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran 
ini menempatkan legislatur berkemampuan 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kebijakan pemerintah. Sementara menurut 
Havens dalam Mardiasmo (2002), tidak ada 
keharusan bagi legislatif untuk mempunyai 
preferensi yang sama dengan pemerintah atas 
kebijakan, termasuk anggaran. 

Anggaran untuk investasi publik 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
publik akan sarana dan prasarana umum yang 
diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. 
Namun, adanya kepentingan politik dari 
lembaga legislatif yang terlibat dalam proses 
penyusunan anggaran menyebabkan alokasi 
anggaran terdistorsi dan sering tidak efektif 
dalam memecahkan permasalahan di 
masyarakat (Keefer dan Khemani dalam 
Mardiasmo; 2002). Tanzi & Davoodi dalam 
Mardiasmo (2002) menemukan bahwa anggaran 
untuk investasi publik lebih disukai karena 
dapat memberikan komisi lebih besar daripada 
belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, 
dan kesehatan. Preferensi legislatif mengarah 

pada alokasi belanja yang dapat memberikan 
rente lebih besar. Artinya, kecenderungan 
legislatif untuk lebih prefer pada alokasi belanja 
modal merupakan realisasi dari self-interest 
mereka. 

 
Pembahasan 
 

Praktek proses pengangguran di 
lembaga-lembaga pemerintahan memang masih 
berkesan melakukan sistem anggaran 
tradisional (Traditional Budget System), yang 
syarat dengan praktek-praktek tidak efisien, 
karena kebanyakan anggaran dibuat dengan 
muatan kira-kira dan cenderung incremental 
yang lebih berorientasi pada selesainya 
kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan 
tanpa peduli apakah hal itu menghasilkan nilai 
tambah, odded value, sesuai tujuan yang ingin 
dicapai, effectiveness. 

Pengukuran kinerja atas pelaksanaan 
anggaran juga tidak terstandardisasi secara 
seragam. Akibatnya, penilaian keberhasilan per 
Kementerian juga tidak seragam. Di situlah 
pentingnya konsepsi anggaran terpadu, yang 
menekankan pada optimalisasi penggunaan 
dana. Hal itu untuk mencapai sasaran program 
yang akan dilaksanakan oleh suatu unit 
organisasi. Konsepsi sebagaimana disebutkan 
di atas akan terwujud dengan baik, bila 
diterapkan klasifikasi anggaran berdasarkan 
unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan 
jenis belanja. 

Dampak lanjutan dari realitas semacam 
itu adalah tidak jelasnya tujuan dan indikator 
kinerja, yang merupakan bagian dari 
pengembangan sistem penganggaran 
berdasarkan kinerja. Sehingga terjadi 
perbaikan, efisiensi dan efektivitas dalam 
pemanfaatan sumber daya dan memperkuat 
proses pengambilan keputusan tentang 
kebijakan jangka menengah. Berbagai 
kelemahan yang ada harus segera diatasi, baik 
melalui penyempurnaan pada landasan 
konstitusional mengenai pengelolaan anggaran 
negara, perbaikan sistem penyusunan 
anggaran, pengelolaan yang transparan dan 
akuntabilitas hingga peningkatan kualitas 
sumber daya manusia.  

Oleh sebab itu, reformasi penganggaran 
harus segera dijalankan bersamaan untuk 
memperkuat sistem yang ada secara simultan. 
Secara lebih spesifik, dengan konsep 
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perencanaan strategik berarti kita 
membicarakan hubungan antara lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal. Konsep ini 
memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan 
menanggulangi perubahan yang terjadi di 
lingkungan eksternal melalui serangkaian 
tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, 
perencanaan strategik bahkan mampu 
memberikan petunjuk bagi para eksekutif 
dalam upaya mempengaruhi dan 
mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya 
sekedar memberi reaksi atas perubahan di 
tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, 
pemerintah  diharapkan tetap mampu 
mengendalikan arah perjalanannya menuju 
sasaran yang dikehendaki.  

Satu hal penting dalam penyempurnaan 
manajemen keuangan adalah adanya 
kewenangan dan tanggung jawab yang lebih 
besar bagi kementerian negara/lembaga negara 
dalam mengelola program dan kegiatan yang 
ada. Penganggaran yang berorientasi hasil 
mengharuskan kementerian/lembaga menata 
kembali secara jelas mengenai tujuan, peran 
dan arah organisasinya. Pelaksanaannya sistem 
ini memerlukan Rencana Strategik (Renstra) 
dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Renstra 
yang merupakan dokumen perencanaan yang 
berdimensi waktu 5 tahun memuat visi, misi, 
tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai beserta 
strategi yang disusun dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor internal dan 
eksternal yang akan berpengaruh terhadap 
pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang 
akan dilakukan dalam mewujudkan visi misi. 

Renstra yang telah disusun perlu 
dijabarkan dalam suatu rencana operasional 
yang bersifat tahunan dalam suatu dokumen 
perencanaan kinerja berupa Rencana Kinerja 
Tahunan (Renja) yang berisi seluruh target 
kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun 
mendatang sebagai bagian dari pencapaian 
tujuan dan sasaran lima tahunan yang tertuang 
dalam Renstra. Target kinerja dalam Renja 
seyogianya mewakili indikator kinerja kunci 
yang berkorelasi langsung dengan pencapaian 
visi misi organisasi. 

Dikaitkan dengan pendekatan konsep 
penganggaran berbasis kinerja, dokumen 
perencanaan kinerja tahunan berupa Renja 
akan menjadi dasar untuk penyusunan dan 
pengajuan anggaran. Dengan demikian, 
kegiatan-kegiatan beserta capaian kinerja 

dalam Renja harus digunakan sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) yang 
setelah melalui proses penelaahan akan 
menjadi dokumen pelaksanaan anggaran 
(Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA). 

Terhadap rencana tingkat capaian 
kinerja yang tertuang dalam Renja perlu 
dilakukan pengukuran tingkat capaiannya pada 
akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil 
pengukuran kinerja tersebut, dilakukan 
evaluasi terhadap berbagai capaian kinerja 
kegiatan yang mengarah pada pencapaian 
sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang 
bersangkutan. Jika dilaksanakan sesuai 
komitmen maka penganggaran berbasis kinerja 
ini akan mengendalikan dan mengarahkan 
setiap program/kegiatan dengan mengacu 
kepada rencana Kementerian dan lembaga 
dapat lebih selektif dalam merencanakan 
program/kegiatan dan dapat dihindari duplikasi 
pembiayaan/tumpang tindih anggaran.  

Pemerintah yang berorientasi pada hasil 
membiayai hasil bukan masukan berusaha 
mengubah bentuk penghargaan dan insentif 
dengan cara membiayai hasil dan bukan 
masukan. Pemerintah mengembangkan suatu 
standar kinerja yang mengukur seberapa baik 
suatu unit kerja mampu memecahkan 
permasalahan yang menjadi 
tanggungjawabnya. Semakin baik kinerjanya, 
semakin banyak pula dana yang akan 
dialokasikan untuk mengganti semua dana 
yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut.  

Dalam praktik, masih banyak dijumpai 
kelemahan sejak perencanaan kinerja, proses 
penyusunan dan pembahasan anggaran sampai 
dengan penuangannya dalam format-format 
dokumen anggaran (RKA-KL dan APBN). 
Meski pemerintah telah memiliki RKP, namun 
RKP ini hanya merupakan kompilasi berbagai 
usulan program kementrian/lembaga dengan 
indikator yang juga beragam yang menjadikan 
Bappenas mengalami kesulitan untuk 
merumuskan indikator kinerja nasional. Dalam 
RKP yang ada sekarang  belum dapat dilihat 
dengan jelas kinerja yang spesifik dan terukur 
yang akan dihasilkan dari program -program 
pemerintah, siapa saja instansi yang 
bertanggung jawab dan bagaimana kontribusi 
masing-masing instansi untuk mewujudkan 
kinerja. Kalaupun dalam RKP tercantum 
sasaran kinerja program, biasanya dirumuskan 
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dalam bahasa yang muluk-muluk, tidak jelas 
bagaimana mengukurnya dan berapa target 
yang harus dicapai. Misalnya, sasaran Program 
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 
Aparatur Negara yang dirumuskan dalam RKP 
adalah terwujudnya sistem pengawasan dan 
audit yang akuntabel di lingkungan aparatur 
negara. Apa kriteria akuntabel, bagaimana 
mengukur serta berapa targetnya tidak jelas. 
Ketidakjelasan perencanaan kinerja pada level 
nasional berlanjut pada ketidakjelasan rencana 
kinerja (Renja) masing-masing 
kementrian/lembaga. Penamaan program dan 
kegiatan instansi juga belum menunjukkan core 
business dari kementerian/lembaga karena 
masih banyak terpengaruh oleh penamaan 
program dan proyek versi lama atau versi 
Daftar Isian Proyek (DIP).  

Banyak nama program yang bersifat 
generik seperti Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana, Program Pengelolaan Sumber 
Daya Manusia Aparatur, serta Program 
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, 
yang terdapat pada hampir seluruh instansi. 
Untuk program yang sama, tiap instansi 
mendefinisikan sendiri-sendiri apa sasaran 
programnya, yang kemungkinan besar berbeda-
beda yang pada akhirnya menyulitkan 
pendefinisian ukuran kinerja nasional untuk 
program tersebut. Program-progran pemerintah 
dan program-program masing-masing 
kementerian/lembaga belum terstruktur dengan 
baik sehingga sulit dipetakan keterkaitannya. 

Jadilah RKA-KL maupun DIPA sebagai 
dokumen yang berisi deretan angka-angka 
perhitungan aritmatis anggaran. Dari keduanya 
nyaris tidak terbaca kinerja apa yang akan 
dihasilkan dari penggunaan anggaran untuk 
program dan kegiatan yang diusulkan. Rasanya 
sangat sulit untuk mengharapkan adanya 
indikator yang memenuhi kriteria SMART 
(spesific, measurable, achievable, relevan & 
time-bound) dalam anggaran (RKA-KL), bila 
tidak dilakukan perubahan pola perencanaan 
kinerja.   

Pelaksanaan penganggaran 
berdasarkan kinerja diterapkan untuk 
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada 
pada sistem penganggaran sebelumnya. Hal itu 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, yang berkaitan dengan 
kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan 
pelaksanaannya. Penerapan anggaran 

berdasarkan kinerja, merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam proses penyempurnaan 
manajemen keuangan (anggaran negara), yang 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pelayanan publik serta 
efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan 
program. Transparansi adalah keterbukaan 
pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui 
dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. 
Transparansi pengelolaan keuangan pada 
akhirnya akan menciptakan horizontal 
accountability antara pemerintah dengan 
masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan 
yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan 
responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 
masyarakat.  

Indikasi keberhasilan anggaran 
berbasis kinerja adalah terjadinya peningkatan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 
(social welfare) yang semakin baik, kehidupan 
demokrasi yang semakin maju, keadilan, 
pemerataan, serta adanya hubungan yang 
serasi antara pusat dan daerah serta antar 
daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai 
apabila lembaga sektor publik dikelola dengan 
memperhatikan konsep value for money. Value 
for money berarti diterapkannya tiga prinsip 
dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan 
dengan pemilihan dan penggunaan sumber 
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada 
harga yang paling murah. Efisiensi berarti 
bahwa penggunaan dana masyarakat (public 
money) tersebut dapat menghasilkan output 
yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas 
berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut 
harus mencapai target-target atau tujuan 
kepentingan publik.  

Idealnya seluruh anggaran yang telah 
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran dapat diserap secara maksimal, 
apalagi dengan adanya sistem anggaran 
berbasis kinerja. Jika daya serap pagu 
anggaran lebih rendah dari yang telah 
ditetapkan, dan program-program tidak 
terlaksana, maka yang rugi adalah seluruh 
rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu 
negara, akan sangat bergantung kepada adanya 
investasi, konsumsi dan pengeluaran 
pemerintah. Investasi belum berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Investor asing 
masih banyak yang ragu-ragu terhadap faktor 



 
 

Jejaring Administrasi Publik. Tahun VI,. No. 2, Juli-Desember  2014 

 526 

keamanan, kepastian hukum, birokrasi yang 
berbelit-belit, pungutan liar, masalah 
perburuhan serta infrastruktur penunjang. 
Konsumsi juga tidak akan banyak 
menyumbang, jika pendapatan masyarakat 
tidak kunjung meningkat. Jika pengeluaran 
pemerintah ini terhambat karena berbagai 
masalah, maka laju pertumbuhan ekonomi 
tidak akan mencapai target sebagaimana yang 
harapkan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak 
mencapai target, kita tidak akan mampu 
mengatasi pengangguran dan memberantas 
kemiskinan.  

Realisasi belanja negara tahun 2008 
mencapai Rp 985,3 triliun, atau Rp 4,2 triliun 
(0,4%) di bawah pagunya dalam APBN-P 2008. 
Realisasi belanja negara ini terdiri dari: 
1. Realisasi belanja pemerintah pusat 

mencapai Rp 692,6 triliun, atau Rp 4,4 
triliun (0,6%) di bawah pagunya dalam 
APBN-P. Pencapaian realisasi tersebut 
dipengaruhi oleh : 
• Realisasi belanja Kementerian/Lembaga 

mencapai Rp 265,3 triliun atau 91,5% 
dari pagunya dalam APBN-P 2008.  

• Realisasi subsidi energi (BBM & Listrik) 
sebesar Rp 223 triliun, atau Rp 35,9 
triliun (19,2%) diatas pagunya dalam 
APBN-P 2008 yang disebabkan 
terutama oleh lebih tingginya volume 
konsumsi BBM, depresiasi nilai tukar 
rupiah, dan lebih tingginya realisasi 
harga minyak mentah sampai dengan 
bulan Oktober 2008. 

2. Realisasi transfer ke Daerah sebesar Rp 
292,6 triliun, hampir sama dengan 
pagunya dalam APBN-P 2008. (detik 
finance) 

 
Meskipun penyerapan sudah mendekati 

sempurna namun patut dipertanyakan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas 
kepastian mutu pelayanan pemerintah kepada 
masyarakatnya, karena sebagian besar 
kementerian/lembaga masih mengalami 
kesulitan dalam menyusun harga standar biaya 
khusus per kegiatan dan program, karena tidak 
didukung oleh data based, sistem akuntansi dan 
pencatatan yang baik. Ketiadaan standar biaya 
mengakibatkan penyusunan anggaran per 
program dan kegiatan menjadi beragam 
sehingga sulit diukur efisiensinya. Terkait 
dengan standar pelayanan minimal, saat ini 

baru tujuh Kementerian yang memilikinya, 
yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, 
Kesehatan, Pertanian, Perindustrian dan 
Perdagangan, Perhubungan, Koperasi/UKM, 
dan Pemberdayaan Perempuan. Padahal 
standar pelayanan minimal seharusnya 
menjadi acuan awal dalam menentukan kinerja 
yang harus dihasilkan. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan 
sistem perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi yang menekankan pada keterkaitan 
antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. 
Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai 
dengan perencanaan kinerja, baik pada level 
nasional (pemerintah) maupun level instansi 
(kementerian/lembaga), yang berisi komitmen 
tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang 
dijabarkan dalam program-program dan 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setiap 
instansi sesuai dengan visi, misi dan tujuannya 
menyusun kebutuhan anggaran untuk 
melaksanakan visi dan misinya. Selanjutnya 
kebutuhan tersebut disusun berdasarkan 
program dan kegiatan yang direncanakan 
dengan format RKA-KL, yang selanjutnya 
dibahas dengan otoritas anggaran 
(Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR). 
RKA-KL dari keseluruhan 
kementerian/lembaga menjadi bahan 
penyusunan RAPBN bagi pemerintah.  

Reformasi sistem penyusunan 
penganggaran yang baik akan memberi 
landasan yang kuat bagi pengambilan 
keputusan dan penyusunan prioritas anggaran, 
termasuk agregasi seluruh masukan yang akan 
menyumbangkan kepada keluaran dan hasil 
akhir. Untuk mendukung tercapainya hal 
tersebut maka pemerintah harus memiliki 
sistem akuntansi yang baik. Akuntabilitas 
adalah prinsip pertanggungjawaban publik 
yang berarti bahwa proses penganggaran mulai 
dari perencanaan, penyusunan dan 
pelaksanaan harus benar-benar dapat 
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 
DPR dan masyarakat. Akuntabilitas 
mensyaratkan bahwa pengambil keputusan 
berperilaku sesuai dengan mandat yang 
diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, 
bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan 
tersebut harus dapat diakses dan 
dikomunikasikan secara vertikal maupun 
horizontal dengan baik. Sebagaimana diketahui 
bahwa salah satu azas penyelenggaraan 
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pemerintahan yang baik (good governance) 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas 
akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa 
seluruh kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi. 

Sangat disayangkan, DPR yang notabene 
adalah wakil rakyat dalam melakukan 
pembahasan alokasi anggaran belum 
menjadikan kinerja sebagai dasar acuan. Pola 
pembahasan masih menggunakan pola lama, 
dengan penentuan alokasi lebih banyak 
didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya. 
Belum banyak anggota DPR yang concern 
dengan anggaran kinerja dan mempertanyakan 
masalah kinerja pada saat membahas 
anggaran. Hal ini sebagian karena keterbatasan 
kemampuan anggota DPR dan adanya  
kepentingan politik dari anggota dewan. Peran 
anggota Dewan yang begitu signifikan dalam 
proses penyusunan anggaran menyebabkan 
alokasi anggaran terdistorsi dan sering tidak 
efektif dalam memecahkan permasalahan di 
masyarakat. Dewasa ini anggota DPR kita lebih 
menyukai anggaran untuk investasi publik  
karena dapat memberikan komisi lebih besar 
daripada belanja untuk pelayanan sosial, 
pendidikan, dan kesehatan. Preferensi legislatif 
mengarah pada alokasi belanja yang dapat 
memberikan rente lebih besar. Artinya, 
kecenderungan legislatif untuk lebih prefer 
pada alokasi belanja modal merupakan realisasi 
dari self-interest mereka. 

Reformasi menuju penganggaran yang 
berorientasi kepada hasil sudah menjadi tren 
perkembangan di banyak negara sejalan dengan 
perkembangan budaya pemerintahan yang 
muncul pada dua puluh tahun terakhir, yaitu 
budaya manajemen publik baru (the new public 
management) atau mewirausahakan 
pemerintah (reinventing government) yang 
berorientasi kepada hasil, pelayanan publik, 
dan akuntabilitas.  
 
 
Kesimpulan  
 

Menerapkan penganggaran berbasis 
kinerja memang tidak semudah membalik 
telapak tangan, karena butuh proses dan upaya 
serius dari berbagai pihak terkait, khususnya 

kementerian/lembaga dan otoritas anggaran. 
Sebagai hal yang baru diterapkan di 
kementerian/lembaga, sangat wajar kalau 
masih ada kelemahan. Yang paling penting 
adalah upaya untuk terus berbenah agar 
penganggaran kinerja tidak melenceng dari 
filosofi dan tujuannya. Pengalaman negara lain 
yang sudah berhasil menerapkan anggaran 
kinerja, misalnya Australia, dapat menjadi 
contoh pengembangan di Indonesia. Banyak 
aspek yang perlu dibenahi dalam penganggaran 
kinerja pada kementerian/lembaga, yaitu 
mencakup perencanaan kinerja, proses 
penyusunan dan pembahasan anggaran, 
format-format dokumen anggaran, sampai 
dengan pelaporannya. 

Reformasi dalam pengelolaan anggaran 
negara memang membutuhkan dukungan 
sistem penganggaran yang lebih responsif. 
Dengan demikian bisa memfasilitasi tuntutan 
peningkatan kinerja, dalam artian dampak 
pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya. Beberapa 
paradigma baru mengenai pengelolaan 
keuangan negara telah terlontar, seperti 
konsepsi kerangka penganggaran jangka 
menengah. Untuk meningkatkan disiplin 
anggaran dan alokasi anggaran yang efisien 
harus dilakukan penentuan proyeksi anggaran, 
tak hanya untuk tahun anggaran yang 
diusulkan tetapi juga untuk tahun anggaran 
berikutnya. Terkait dengan kesimpulan di atas, 
maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, 
antara lain : 
1. Terkait dengan perencanaan kinerja, 

Bappenas, Kementerian Keuangan dan 
kementerian/lembaga perlu 
merestrukturisasi dan memetakan 
penamaan program dan kegiatan dalam 
RKP, Renja dan RKA-KL sehingga 
pendefinisian program lebih mencerminkan 
outcome pemerintah yang dapat dinikmati 
masyarakat dan berisi program-program 
yang menjadi core business masing-masing 
kementerian/lembaga. Keterkaitan antara 
output kegiatan dan outcome program 
harus tergambar dengan jelas. Oleh karena 
itu, Bappenas bersama-sama dengan 
kementerian/lembaga perlu menyiapkan 
tolok ukur kinerja untuk setiap instansi 
pemerintah yang menjadi ukuran 
keberhasilan instansi tersebut.  
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2. Dalam mendukung proses penyusunan 
anggaran, Kementerian Keuangan perlu 
menyusun standar biaya umum yang lebih 
berorientasi ke output/outcome. Masing-
masing instansi juga didorong untuk 
menyusun Harga Standar Biaya Khusus 
per kegiatan dan program. Penyusunan 
standar biaya tersebut dilakukan dengan 
suatu studi/penelitian selama beberapa 
tahun atau menggunakan benchmark yang 
cocok.  

3. Sedangkan dalam melakukan pembahasan 
dan alokasi anggaran, DPR 
mempergunakan data kinerja sebagai 
acuan. Untuk itu, data perencanaan 
kinerja (Renja) dan pelaporan kinerja 
(LAKIP) semestinya juga disampaikan 
kepada DPR agar menjadi referensi dalam 
pembahasan anggaran. 

4. Selanjutnya, format dokumen anggaran 
(RKA-KL dan APBN) perlu 
disempurnakan. Kementerian Keuangan 
perlu menyederhanakan formulir RKA-KL 
agar tidak perlu detil sampai dengan sub 
kegiatan tetapi cukup sampai dengan 
program dan kegiatan saja dan difokuskan 
pada hal-hal strategis yang merupakan 
layanan instansi pemerintah kepada 
masyarakatnya. 

5. Format dokumen pelaksanaan anggaran 
(DIPA) perlu diatur ulang agar tidak 
sampai rinci ke pengendalian input (ke 
mata anggaran pengeluaran), tetapi lebih 
fokus ke pengendalian atas kinerja yang 
dihasilkan (output) dan manfaat yang 
dapat dinikmati oleh 
masyarakat/stakeholders (outcome). Hal 
penting yang perlu diingat adalah bahwa 
penganggaran kinerja tidak boleh berhenti 
hanya sampai penyusunannya, namun 
harus diatur mekanisme pelaporannya 
agar dapat memberikan umpan balik untuk 
peningkatan kinerja. Untuk itu, 
Kementerian Keuangan bersama-sama 
dengan Bappenas, LAN, dan Menpan juga 
perlu mendisain pelaporan realisasi 
anggaran berbasis kinerja yang 
mengintegrasikan laporan kinerja dan 
anggaran, seperti yang dilakukan Australia 
dengan Annual Report nya.  
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