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Abstract 
 
Performance-based budgeting is a performance-based budgeting system (Performance Based Budgeting) is a system 
that is currently growing rapidly and is widely used by developed countries in the world as a replacement for the 
old budgeting system that the Line Item Budgeting system. Performance-based budgeting aims to improve the 
efficiency and effectiveness of public expenditure by linking the funding of public sector organizations with the 
results achieved with the use of performance information in a systematic way. Performance budgets use a mission 
statement, goals and objectives to explain why the money spent. Determination of the mission, goals and objectives 
is a way to allocate resources to achieve specific objectives based on program goals and measurable results. 
Performance budgeting is distinguished from traditional approaches as it focuses on the results of the expenditure 
made, rather than the amount of money spent. 
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Abstrak 

 
Anggaran berbasis kinerja merupakan Sistem penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based 
Budgeting) merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara-negara maju di 
dunia sebagai pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting. Performance-based 
budgeting bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan mengaitkan 
pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan informasi kinerja secara 
sistematik. Performance budget menggunakan pernyataan misi, tujuan dan sasaran untuk menjelaskan 
mengapa uang dikeluarkan. Penetapan misi, tujuan dan sasaran ini merupakan cara untuk mengalokasikan 
sumber daya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu berdasarkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 
terukur. Performance budgeting dibedakan dari pendekatan tradisional karena berfokus pada hasil dari 
pengeluaran yang dilakukan, bukannya jumlah uang yang dikeluarkan. 
 
Keywords : Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Strategis, Organisasi Publik 

 
Penutup 
 

Bergesernya paradigma manajemen 
pemerintahan dalam dua dekade terakhir yaitu 
dari berorientasi proses menjadi berorientasi 
hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan 
keuangan negara baik di negara maju maupun 
negara berkembang, termasuk Indonesia. 
Reformasi pengelolaan keuangan negara di 
Indonesia yang diawali dengan keluarnya 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara telah membawa banyak 
perubahan mendasar dalam pengelolaan 
keuangan negara. Perubahan mendasar 
tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya 
pendekatan penganggaran berbasis kinerja 

(performance-based budgeting) dalam 
penyusunan anggaran pemerintah.  

Sejalan dengan itu, dalam kerangka 
otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah membuka 
peluang bagi daerah untuk mengembangkan 
dan membangun daerahnya sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua 
undang-undang ini membawa konsekuensi bagi 
daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 
pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara 
yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana 
yang efektif mengandung arti bahwa setiap 
pengeluaran yang dilakukan pemerintah 
mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan 
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stratejik yang dimuat dalam dokumen 
perencanaan stratejik daerah. Sedangkan, 
pengalokasian dana yang efisien mengandung 
arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan 
stratejik tersebut telah menggunakan sumber 
daya yang paling minimal dengan tetap 
mempertahankan tingkat kualitas yang 
direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang 
efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan 
dengan penerapan performance-based budgeting 
dalam penyusunan anggaran pemerintah 
daerah.  

Di Indonesia, berbagai peraturan dan 
pedoman telah diterbitkan terkait dengan 
penerapan penganggaran berbasis kinerja 
(performance-based budgeting) pada pemerintah 
daerah. Termasuk yang diatur dalamnya 
adalah pencantuman indikator kinerja dalam 
dokumen-dokumen perencanaan dan 
penganggaran serta penggunaan indikator 
kinerja tersebut dalam proses penyusunan 
anggaran pemerintah. Dokumen-dokumen 
tersebut meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 
tingkat pemerintah daerah 
(provinsi/kabupaten/kota). Sedangkan, pada 
tingkat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) 
meliputi Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, 
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.  

Keselarasan antar dokumen-dokumen 
perencanaan dapat dilihat dari keselarasan 
indikator kinerja yang terdapat dalam 
dokumen-dokumen tersebut. Pada SKPD, 
indikator kinerja yang dimuat dalam Renja 
SKPD haruslah mendukung pencapaian 
indikator kinerja yang termuat dalam Renstra 
SKPD. Dan selanjutnya, indikator kinerja Renja 
SKPD harus didukung oleh indikator kinerja 
yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya 
keselarasan indikator kinerja ini secara logis 
akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang 
hendak dicapai yan perencanaan strategis 
(Renstra SKPD) dengan kegiatan-kegiatan 
operasional yang dilaksanakan SKPD  
dicantumkan dalam dokumen.  

Sebagai bagian penting dari reformasi 
perencanaan dan anggaran, Pemerintah 
Indonesia (RI) menerapkan Penganggaran 
Berbasis Kinerja tahun jamak (PBK) dan 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 
(KPJM) pada periode 2010-14 di bawah 
panduan yang diterbitkan oleh Kementerian 
Keuangan dan Bappenas pada tahun 2009. 
Studi ini memberikan dukungan kepada 
Direktorat Jenderal Bina Marga (BM), 
Kementerian Pekerjaan Umum untuk 
persiapan prosedur baru yang harus 
dilaksanakan selama 2010 dan untuk 
menghasilkan program dan anggaran bergulir 
untuk 3 tahun pertama periode 2011-13. 
Karena inisiatif ini sejalan dengan strategi 
pemerintah untuk Reformasi Birokrasi, studi 
ini juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang 
potensial untuk meningkatkan kinerja BM 
disektor jalan yang akan tercermin dalam 
struktur dan evalusi anggaran berbasis kinerja.  

Menempatkan penganggaran secara 
bergulir tiga tahunan di bawah KPJM 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
prediktabilitas alokasi dana untuk sektor jalan, 
meningkatkan kontinuitas pendanaan terutama 
untuk belanja modal tahun jamak, dan 
menitikberatkan diskusi pengganggaran 
kepada efektivitas kebijakan saat ini dan 
manfaat yang akan timbul dari adanya 
perubahan kebijakan. Tiga elemen kunci dari 
proses ini adalah pembuatan kebijakan yang 
strategis, penganggaran portofolio dan sistem 
untuk mengelola biaya yang sedang berjalan. 
Aplikasi Pemerintah meliputi tinjuan tahunan 
di kuartal pertama dan tinjauan tengah 
semester pada kuartal terakhir, dan aplikasi ini 
juga memerlukan identifikasi 'prioritas 
kebijakan' yang akan dipertimbangkan untuk 
alokasi sumber daya tambahan dalam tinjauan 
fiskal nasional.  

Dimasukkannya PBK ditujukan untuk 
meningkatkan konsistensi antara perencanaan 
dan pencapaian keluaran dan hasil, dan juga 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran sektor. Sampai saat ini belum ada 
hubungan formal antara tujuan rencana jangka 
panjang atau jangka menengah dan sumber 
dana yang diperlukan untuk mencapainya. PBK 
didefinisikan sebagai sebuah struktur baru 
berbasis kinerja untuk akuntabilitas program 
kerja dan anggaran dan menjadi dasar evaluasi 
kinerja sebuah unit kerja. Ini menentukan 
hubungan jelas antara kegiatan dan unit 
organisasi tertentu, memberikan tanggung 
jawab kepada manajer untuk mengontrol 
pelaksanaan, menjadikan manajer bertanggung 
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jawab penuh untuk pencapaian output unit dan 
hasil, dan menciptakan hubungan yang jelas 
antara tujuan kebijakan dari pusat (top-down) 
dengan alokasi sumber daya untuk kebutuhan 
perencanaan dan pelaksanaan yang kredibel 
dari daerah (bottom-up) dan penyelesaian 
pekerjaan secara efisien.  

Pengalaman internasional dengan KPJM 
dan PBK telah menunjukkan bahwa perbaikan 
yang signifikan terhadap efisiensi dan 
efektivitas belanja publik dapat dicapai bila 
prinsip-prinsip ini diterapkan di semua lini 
untuk semua pengeluaran publik baik untuk 
umum maupun khusus untuk sektor tertentu. 
Syarat utama agar transisi ke KPJM sukses 
meliputi komitmen politik baik dari 
kementerian umum maupun teknis, 
menjadikan proses yang sederhana dan 
seragam di seluruh sektor, dan membuatnya 
menjadi satu-satunya pedoman untuk alokasi 
sumber daya nasional. Pendekatan nasional 
secara umum sudah konsisten dengan praktik 
ini. Dari banyak pelajaran yang dapat diambil, 
enam diantaranya secara khusus relevan 
dengan sektor infrastruktur jalan, yaitu:  
 

(a) Komprehensif dengan memasukkan 
semua sumber-sumber anggaran 
yang tersedia untuk sektor ini: 
Kebijakan dan proses alokasi sumber 
daya harus mencakup semua sistem 
jalan publik, infrastruktur dan 
operasionalisasinya, dan semua sumber 
daya pendanaan (nasional, daerah dan 
swasta). Untuk sektor jalan, kebijakan 
dan kinerja untuk penyediaan 
infrastruktur jalan (dibawah 
Kementerian Pekerjaan Umum) perlu 
dikaitkan dengan regulasi dan 
manajemen lalu lintas jalan (dibawah 
Kementerian Perhubungan).  

(b) Pengembangan mekanisme untuk 
partisipasi stakeholder yang efektif. 
Hal ini harus mencakup himpunan dari 
tinjauan dari sisi profesional, teknis dan 
sosial selain lembaga sub-sektor 
bersangkutan, misalnya, pada tingkat 
sektor infrastruktur, yang memiliki 
kompetensi untuk mengevaluasi 
kelayakan dan prioritas program 
berdasarkan kebijakan yang ada, dan 
kajian lintas-sektoral di tingkat menteri 
untuk menilai prioritas bagi perlunya 

sebuah perubahan kebijakan dan 
alokasi sumber daya.  

(c) Meningkatkan transparansi dalam 
proses baik pada tingkatan politis 
maupun manajerial sebagai unsur 
penting untuk mencapai 
akuntabilitas yang efektif. 
Meningkatkan akses publik terhadap 
informasi tentang program dan kinerja 
sektor, termasuk kelayakan dari 
program yang diusulkan dan 
pengeluaran, mekanisme review yang 
netral (tidak memihak) untuk 
konsultasi stakeholder yang efektif, 
dipastikan akan bisa meningkatkan 
akuntabilitas kinerja.  

(d) Mengidentifikasi kegiatan sektor 
secara detail untuk evaluasi 
alokasi sumber daya dan kinerja 
yang memadai, dalam hal keluaran 
dan hasil, sampai tingkat unit 
kerja eselon 2. Definisi sub-kegiatan 
dan kegiatan yang memberikan indikasi 
yang jelas output yang diharapkan pada 
tingkat unit kerja, akan meningkatkan 
kejelasan anggaran dan manajemen 
kinerja.  

(e) Meningkatkan perhatian kepada 
efisiensi dan efektivitas 
pengeluaran sektor. Untuk 
efektivitas, indikator kinerja akan 
membantu dalam hal evaluasi prioritas 
dan seleksi proyek dan nilai uang yang 
diperoleh dalam mencapai kinerja yang 
diharapkan. Untuk efisiensi, indikator 
harus dapat mengevaluasi biaya 
penyesaian pekerjaan dan waktu 
penyelesaian pekerjaan sebagai tolok 
ukur kinerja dalam penggunaan 
anggaran.  

(f) Mengembangkan dan 
mempertahankan pengawasan yang 
efektif dari proses KPJM-PBK. 
Pengawasan di tingkat nasional harus 
mampu mengevaluasi hasil dan kinerja 
BM atas rencana dan program, 
pembandingan antara biaya dan waktu 
penyelesaian dengan standar 
internasional, dan menilai perbaikan 
nyata dari hasil sektor. Di tingkat 
kementerian, pengawasan dilakukan 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 
BM dan manajer harus lebih berfokus 
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pada kualitas dan usia pakai dari 
pekerjaan yang diselesaikan, dan pada 
biaya dan waktu yang dipakai untuk 
penyelesaian pekerjaan.  

 
Perumusan Masalah 
 

 Berdasarkan fenomena empirik di atas, 
maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai 
bagian dari analisis kajian adalah mengapa 
Anggaran Berbasis Kinerja penting bagi 
Negara-negara Berkembang ? 
 

 
Kerangka Konspetual  

 
Sejak tahun 2001 sampai saat kini 

pemerintah Indonesia telah melakukan 
reformasi keuangan negara, salah satu jabaran 
pelaksanaannya adalah penerapan anggaran 
berbasis kinerja dengan prinsip adanya 
perlakuan terhadap surplus dan defisit. Hal ini 
memberikan implikasi yang cukup luas 
terhadap penyelenggara pemerintahan baik di 
pusat maupun di daerah, artinya mereka telah 
dicanangkan bekerja sesuai denghan target 
yang telah ditentukan sebelumnya, apabila 
target yang dicapai tidak tercapai sesuai realita 
yang ada maka anggaran keuangan negara 
akan mengalami defisit, sebaliknya apabila 
target yang dicapai realitanya melampaui maka 
anggaran keuangan negara mengalami surplus. 
Persoalannya bagaimana mengantisipasi agar 
target tercapai dan kalau tidak tercapai atau 
melampaui target apa dan bagaimana solusi 
yang terbaik, yaitu yang berprinsip pada 
kemakmuran dan prospektif masa depan 
regenerasi yang lebih cerah. 

Apabila dikaji pengertian harfiahnya 
secara konseptual maka,  definisi kinerja 
menurut Miner, dapat didefinisikan sebagai 
kesesuaian perilaku kelompok dan individu 
dengan perilaku yang diharapkan oleh 
organisasi,  Soeprihanto membatasinya sebagai 
“hasil kerja seorang karyawan selama masa 
periode tertentu dibandingkan dengan berbagai 
kemungkinan, misalnya standar, target/ 
sasaran/kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya dan telah disepakati bersama dan 
Merujuk pada rangkaian definisi tersebut, 
maka kinerja pada dasarnya adalah sama 
dengan prestasi kerja atau unjuk kerja atau 
pencapaian pelaksanaan kerja selama periode 

tertentu yang dapat dicapai dengan 
menggunakan keterampilan dan upaya tertentu 
dan dilaksanakan secara legal, serta 
berlandaskan pada etika dan moral.  

Berdasarkan definisi kinerja tersebut di 
atas, maka apabila dikaitkan dengan anggaran 
berbasis kinerja berarti prestasi kerja apa yang 
harus dicapai oleh pengelola anggaran 
keuangan negara selama periode tertentu, 
tentunya berlandaskan pada sesuatu yang telah 
direncanakan sebelumnya. Kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan negara  adalah 
tingkat efisiensi dan efektivitas dari 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam 
menyelenggarakan kegiatan masing- masing 
program dan kegiatannya bagi suatu instansi 
pemerintah. Oleh karena itu diharapkan 
mempunyai kemampuan teknis secara efisien 
dan efektif dengan wawasan yang komprehensif 
dan proporsional.  

Aparat instansi pemerintah harus 
mampu menjabarkan wawasannya ke dalam 
visi mereka berlandaskan kepada pemahaman 
tentang melakukan“ premiset “ masing-masing 
unit melalui kemampuan melakukan analisis 
kebijaksanaan, perencanaan dan perencanaan 
program. Berdasarkan visi yang terbentuk, 
selanjutnya memformulasikan MISI-nya 
dengan mempergunakan instrumen 
pengembangan pada masing-masing 
fungsiorganisasi. Indikator kinerja dinilai dari 
sejauhmana kemampuan organisasi dalam 
mengoperasionalisasikan fungsi  
manajemennya dan menjadi tolok ukur 
kemampuan aparat dan merupakan wujud 
pertanggungjawaban (akuntabilitas). 

Untuk maksud-maksud di atas maka 
kegiatan penyiapan tentang perencanaan 
strategi, pengukuran kinerja dan sistem 
evaluasinya serta media akuntabilitas kinerja 
merupakan kunci-kunci penting yang perlu 
dikenali, dipahami dan diseleng-garakan 
instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja 
Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat 
mengungkap suatu pertanggungjawaban hal-
hal yang lebih penting dan lebih menyeluruh, 
dari awal perencanaan sampai kepada evaluasi 
suatu kegiatan/akitivi-tas/program yang 
merupakan bagian tugas pokok dan fungsi 
suatu instansi pemerintah.  

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi 
sangat strategis karena merupakan hasil 
pengkajian dari pernyataan misi yang dapat 
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saja berisikan suatu kebijaksanaan untuk 
jangka waktu tertentu (misalnya, lima tahunan) 
dan jangka pendek (tahunan) yang akan 
dilakukan upaya mencapai hasil yang telah 
ditetapkan. Tujuan hendaknya harus dapat 
mengekspresikan sutau kondisi di masa datang 
yang dapat dicapai. Sedangkan sasaran sedapat 
mungkin ditetapkan dengan menggunakan 
ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatif, 
sehingga pencapaian sasaran dapat diukur 
dengan jelas dan mudah. Tujuan dan sasaran 
dari suatu Instansi pemerintah biasanya 
terungkap dalam sasaran lima tahunan 
(Sarlita) Instansi pemerintah tersebut. 

Kinerja dari sudut pandang proses 
adalah suatu proses kerja dari seseorang / 
badan hukum atau pimpinan kolektif dengan 
tindakan mengerjakan yang dikehendaki sesuai 
harapan untuk pencapaian tujuan tertentu, 
sedangkan dari sudut pandang hasil 
merupakan prestasi kerja dalam rangka 
pencapaian hasil yang diinginkan sebagai 
pengukuran dari hasil-hasil suatu pekerjaan. 
Mengingat pimpinan organisasi mempunyai 
berbagai keterbatasan baik menyangkut waktu, 
pengetahuan, skill teknis yang diperlukan 
maka, pada prinsipnya keberhasilan pekerjaan 
seorang pimpinan dalam suatu organisasi 
dikarenakan karena orang lain, oleh sebab itu 
diperlukan gerakan secara terpadu tentang 
pertanggung-jawaban kinerja dalam suatu 
instansi/organisasi.  

Esensi dari sistem pengukuran dan 
penilaian kinerja akan terfokus pada 
pengambilan tindakan pada setiap kegiatan, 
pemanfaatan sumber daya dan hasil yang 
dicapai pada saat tertentu, di mana instansi 
pemerintah dalam upayanya menuju tujuan 
dan sasaran umum yang ditetapkan dalam 
rencana strategisnya. Dengan demikian, sistem 
pengukuran kinerja ini harus mengukur hasil, 
akibat, atau hasil dari pengeluaran anggaran 
pemerintah terhadap program 
penyelenggarannya. 
 
Ruang lingkup ABK  
 
 Secara norrmatif, ruang lingkup 
Anggaran Berbasis Kinerja sangat luas. 
Keleluasan ruang  lingkup ini diarahkan untuk 
dapat mengakomodir tujuan mulia yang harus 
dicapai. Ada  empat ruang lingkup, antara lain : 

1. Menentukan Visi dan misi (yang 
mencerminkan strategi organisasi), 
tujuan, sasaran, dan target. 
Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, 
dan target merupakan tahap pertama 
yang harus ditetapkan suatu organisasi 
dan menjadi tujuan tertinggi yang 
hendak dicapai sehingga setiap 
indikator kinerja harus dikaitkan 
dengan komponen tersebut. Oleh karena 
itu, penentuan komponen-komponen 
tidak hanya ditentukan oleh pemerintah 
tetapi juga mengikutsertakan 
masyarakat sehingga dapat diperoleh 
informasi mengenai kebutuhan publik.  

2. Menentukan Indikator Kinerja. 
Indikator Kinerja adalah ukuran 
kuantitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian suatu sasaran atau 
tujuan yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, indikator kinerja harus 
merupakan suatu yang akan dihitung 
dan diukur serta digunakan sebagai 
dasar untuk menilai atau melihat 
tingkat kinerja baik dalam tahapan 
perencanaan, tahap pelaksanaan 
maupun tahap setelah kegiatan selesai 
dan bermanfaat (berfungsi). Indikator 
kinerja meliputi : 

a. Masukan (Input) adalah sumber 
daya yang digunakan dalam 
suatu proses untuk 
menghasilkan keluaran yang 
telah direncanakan dan 
ditetapkan sebelumnya. 
Indikator masukan meliputi 
dana, sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana, data dan 
informasi lainnya yang 
diperlukan. 

b. Keluaran (Output) adalah 
sesuatu yang terjadi akibat 
proses tertentu dengan 
menggunakan masukan yang 
telah ditetapkan. Indikator 
keluaran dijadikan landasan 
untuk menilai kemajuan suatu 
aktivitas atau tolok ukur 
dikaitkan dengan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan 
dengan baik dan terukur. 

c. Hasil (Outcome) adalah suatu 
keluaran yang dapat langsung 
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digunakan atau hasil nyata dari 
suatu keluaran. Indikator hasil 
adalah sasaran program yang 
telah ditetapkan. 

d. Manfaat (Benefit) adalah nilai 
tambah dari suatu hasil yang 
manfaatnya akan nampak 
setelah beberapa waktu 
kemudian. Indikator manfaat 
menunjukkan hal-hal yang 
diharapkan dicapai bila 
keluaran dapat diselesaikan dan 
berfungsi secara optimal. 

e. Dampak (Impact) pengaruh atau 
akibat yang ditimbulkan oleh 
manfaat dari suatu kegiatan. 
Indikator dampak merupakan 
akumulasi dari beberapa 
manfaat yang terjadi, 
dampaknya baru terlihat setelah 
beberapa waktu kemudian. 

3. Evaluasi dan pengambilan 
keputusan dan prioritas program.  
Kegiatan ini meliputi penyusunan 
peringkat-peringkat alternatif dan 
selanjutnya mengambil keputusan atas 
program/kegiatan yang dianggap 
menjadi prioritas. Dilakukannya 
pemilihan dan prioritas 
program/kegiatan mengingat sumber 
daya yang terbatas.  

4. Analisa Standar Biaya (ASB). ASB 
merupakan standar biaya suatu 
program/ kegiatan sehingga alokasi 
anggaran menjadi lebih rasional. 
Dilakukannya ASB dapat 
meminimalisir kesepakatan antara 
eksekutif dan legislatif untuk 
melonggarkan alokasi anggaran pada 
tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran 
tersebut tidak efisien. Dalam menyusun 
ABK perlu memperhatikan prinsip-
prinsip penganggaran, perolehan data 
dalam membuat keputusan anggaran, 
siklus perencanaan anggaran daerah, 
struktur APBN/D, dan penggunaan 
ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu 
mendapat perhatian adalah 
memperoleh data kuantitatif dan 
membuat keputusan penganggaran-nya. 

Dalam kerangka untuk memudahkan 
pencapaian pelaksanaan ABK, maka ada 

beberapa elemen-elemen yang penting untuk 
diperhatikan dalam penganggaran berbasis 
kinerja antara lain menyangkut : 1).Tujuan 
yang disepakati dan ukuran pencapaiannya; 2). 
Pengumpulan informasi yang sistimatis atas 
realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan 
dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan 
antara biaya dengan prestasinya; 3). 
Penyediaan informasi secara terus menerus 
sehingga dapat digunakan dalam manajemen 
perencanaan, pemrograman, penganggaran dan 
evaluasi. 

Sementara dilihat dari aspek 
kemungkinan keberhasilan terhadap 
pelaksanaan ABK, terlihat bahwa ada beberapa 
pengkodisian yang harus disiapkan sebagai 
faktor pemicu keberhasilan implementasi 
penggunaan anggaran berbasis kinerja, adalah : 

1. Kepemimpinan dan komitmen dari 
seluruh komponen organisasi. 

2. Fokus penyempurnaan administrasi 
secara terus menerus. 

3. Sumber daya yang cukup untuk 
usaha penyempurnaan tersebut 
(uang,waktu dan orang). 

4. Penghargaan (reward) dan sanksi 
(punishment) yang jelas 

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. 
 

Prinsip dan Pendekatan ABK. 

 Dalam kerangka untuk memaksimalkan 
dan mengoptimalkan pencapain tujuan 
Penganggaran Berbasis kinerja secara lebih 
efisien dan efektif, maka telah ditetapkan 
berbagai koridor ataupun persyaratan yang 
harus dipenuhi, baik secara filosofis maupun 
normatif. Secara filosofis, ABK memiliki 
beberapa prinsip, antara lain : 

1. Transparansi dan akuntabilitas 
anggaran. Anggaran harus dapat 
menyajikan informasi yang jelas 
mengenai tujuan, sasaran, hasil, 
dan manfaat yang diperoleh 
masyarakat dari suatu kegiatan 
atau proyek yang dianggarkan. 
Anggota masyarakat memiliki hak 
dan akses yang sama untuk 
mengetahui proses anggaran 
karena menyangkut aspirasi dan 
kepentingan masyarakat, terutama 
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
hidup masyarakat. Masyarakat 
juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana 
ataupun pelaksanaan anggaran 
tersebut. 

2. Disiplin anggaran. Pendapatan 
yang direncanakan merupakan 
perkiraan yang terukur secara 
rasional yang dapat dicapai untuk 
setiap sumber pendapatan. 
Sedangkan belanja yang 
dianggarkan pada setiap pos/pasal 
merupakan batas tertinggi 
pengeluaran belanja. Penganggaran 
pengeluaran harus didukung 
dengan adanya kepastian 
tersedianya penerimaan dalam 
jumlah yang cukup dan tidak 
dibenarkan melaksanakan 
kegiatan/proyek yang belum/tidak 
tersedia anggarannya. Dengan kata 
lain, bahwa penggunaan setiap pos 
anggaran harus sesuai dengan 
kegiatan/proyek yang diusulkan. 

3. Keadilan anggaran. Pemerintah 
pusat/daerah wajib mengalokasikan 
penggunaan anggarannya secara 
adil tanpa diskriminasi agar dapat 
dinikmati oleh seluruh kelompok 
masyarakat dalam pemberian 
pelayanan. 

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran. 
Penyusunan anggaran hendaknya 
dilakukan berlandaskan azas 
efisiensi, tepat guna, tepat waktu 
pelaksanaan, dan penggunaannya 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Dana yang tersedia harus 
dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin untuk dapat 
menghasilkan peningkatan dan 
kesejahteraan yang maksimal. 

5. Disusun dengan pendekatan 
kinerja. Anggaran yang disusun 
dengan pendekatan kinerja 
mengutamakan upaya pencapaian 
hasil kerja (output/outcome) dari 
perencanaan alokasi biaya atau 
input yang telah ditetapkan. Hasil 
kerjanya harus sepadan atau lebih 
besar dari biaya atau input yang 
telah ditetapkan. Selain itu harus 

mampu menumbuhkan 
profesionalisme kerja di setiap 
organisasi kerja yang terkait. 

Selain prinsip-prinsip secara umum 
seperti yang telah diuraikan di atas, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah 
mengamanatkan perubahan-perubahan kunci 
tentang penganggaran sebagai berikut:  

1. Penerapan pendekatan 
penganggaran dengan perspektif 
jangka menengah. Pendekatan 
dengan perspektif jangka menengah 
memberikan kerangka yang 
menyeluruh, meningkatkan 
keterkaitan antara proses 
perencanaan dan penganggaran, 
mengembangkan disiplin fiskal, 
mengarahkan alokasi sumber daya 
agar lebih rasional dan strategis, dan 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah 
dengan pemberian pelayanan yang 
optimal dan lebih efisien. Dengan 
melakukan proyeksi jangka 
menengah, dapat dikurangi 
ketidakpastian di masa yang akan 
datang dalam penyediaan dana 
untuk membiayai pelaksanaan 
berbagai inisiatif kebijakan baru, 
dalam penganggaran tahunan. Pada 
saat yang sama, harus pula dihitung 
implikasi kebijakan baru tersebut 
dalam konteks keberlanjutan fiskal 
dalam jangka menengah. Cara ini 
juga memberikan peluang untuk 
melakukan analisis apakah 
pemerintah perlu melakukan 
perubahan terhadap kebijakan yang 
ada, termasuk menghentikan 
program-program yang tidak efektif, 
agar kebijakan-kebijakan baru dapat 
diakomodasikan.  

2. Penerapan penganggaran 
secara terpadu. Dengan 
pendekatan ini, semua kegiatan 
instansi pemerintah disusun secara 
terpadu, termasuk mengintegrasikan 
anggaran belanja rutin dan anggaran 
belanja pembangunan. Hal tersebut 
merupakan tahapan yang diperlukan 
sebagai bagian upaya jangka panjang 
untuk membawa penganggaran 
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menjadi lebih transparan, dan 
memudahkan penyusunan dan 
pelaksanaan anggaran yang 
berorientasi kinerja. Dalam kaitan 
dengan menghitung biaya input dan 
menaksir kinerja program, sangat 
penting untuk mempertimbangkan 
biaya secara keseluruhan, baik yang 
bersifat investasi maupun biaya yang 
bersifat operasional. 

3. Penerapan penganggaran 
berdasarkan kinerja. Pendekatan 
ini memperjelas tujuan dan indikator 
kinerja sebagai bagian dari 
pengembangan sistem penganggaran 
berdasarkan kinerja. Hal ini akan 
mendukung perbaikan efisiensi dan 
efektivitas dalam pemanfaatan 
sumber daya dan memperkuat proses 
pengambilan keputusan tentang 
kebijakan dalam kerangka jangka 
menengah. Rencana kerja dan 
anggaran (RKA) yang disusun 
berdasarkan prestasi kerja 
dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya 
dengan menggunakan sumber daya 
yang terbatas. Oleh karena itu, 
program dan kegiatan Kementerian 
Negara/Lembaga atau SKPD harus 
diarahkan untuk mencapai hasil dan 
keluaran yang telah ditetapkan 
sesuai dengan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) atau rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Aktivitas Utama dalam Penyusunan 
Anggaran Berbasis Kinerja  

Aktivitas utama dalam penyusunan 
anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan 
data kuantitatif dan membuat keputusan 
penganggarannya. Proses mendapatkan data 
kuantitatif bertujuan untuk memperoleh 
informasi dan pengertian tentang berbagai 
program yang menghasilkan output dan 
outcome yang diharapkan. Data kuantitatif juga 
dapat memberikan informasi tentang 
bagaimana manfaat setiap program terhadap 
rencana strategis. Proses pengambilan 
keputusan harus melibatkan setiap level dari 
manajemen pemerintahan. Pemilihan dan 
prioritas program yang akan dianggarkan akan 

sangat tergantung pada data tentang target 
kinerja yang diharapkan dapat dicapai. 

Alokasi anggaran setiap program di 
masing masing unit kerja pada akhirnya sangat 
dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif 
dan eksekutif. Prioritas dan pilihan 
pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja 
dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara 
bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif. 
Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali 
keterkaitan antara kinerja dan alokasi 
anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun 
dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASB), 
alokasi anggaran menjadi lebih rasional. 
Legislasi adalah prekursor perubahan 
kebijakan di  sektor publik, dan dalam hal ini, 
untuk pelaksanaan sistem penganggaran 
berbasis kinerja di  pemerintah negara bagian. 
Penganggaran berbasis kinerja penting di 
negara-negara bagian, ada beberapa indeks 
untuk megukur Penganggaran yang strategis 
yaitu perencanaan integrasi, kejadian 
pengukuran, tingkat pengawasan teknis dan 
evaluasi pengukuran, kinerja pelaporan dan 
evaluasi serta kelengkapan. Adapun kompenen 
keberhasilan tujuan kinerja anggaran sebagai 
berikut : 

1. Tanggung jawab untuk kinerja 
pengembangan  

2. Jenis tindakan  
3. Frekuensi informasi kinerja  
4. Evaluasi atau audit ukuran kinerja 

dan laporan 
5. Ukuran kinerja link dengan 

lembaga rencana strategis  
6. Hubungan dengan lembaga rencana 

strategis dan anggaran  
7. Pengawasan teknis kinerja  

 
Pembahasan  

 
Perubahan paradigma pengelolaan 

keuangan negara memberikan implikasi yang 
cukup luas, bukan hanya dirasakan oleh 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
namun masyarakat luas secara tidak langsung 
akan ikut terlibat dan bertanggungjawab, 
seperti menyangkut perubahan paradigma 
terhadap tatanan keuangan Negara yang 
transparan, professional dan akuntabel. Hal ini 
memberikan implikasi terhadap kesediaan 
pemerintah sebagai penanggung gugat, 
sedangkan pengugatnya adalah masyarakat 
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luas dari berbagai elemen bangsa, terutama 
terhadap gugatan yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat 
dan daerah, baik menyangkut 
pertanggungjawaban substansial, moralitas dan 
kinerja. Hal ini tidak dapat dihindari, mau atau 
tidak, senang atau tidak pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah harus transparan 
mengingat system anggaran berbasis kinerja ini 
memberikan implikasi keleluasan pengurusan 
keuangan Negara, dan berdasarkan UU nomor 
17 tahun 2003 telah ditegaskan pula bagaimana 
meningkatnya peranan BPK selaku eksternal 
control dalam menggugat pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan Negara, baik secara 
represif maupun preventif. Tuntutan 
professional bagi pengelola keuangan Negara 
berbasis kinerja ini telah pula ditegaskan oleh 
UU nomor 17 tahun 2003, hal ini memberikan 
implikasi bahwa unit instansi pengelola 
keuangan Negara harus professional menguasai 
system akuntansi pemerintahan, baik 
menyangkut laporan real APBN/APBD, 
penyusunan neraca, laporan aliran kas dan 
bukti-bukti catatan laporan 
pertanggungjawaban keuangan negara. 

Dari sudut pandang tuntutan hasil, 
anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan 
proses yang terukur, logic dan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan 
organisasi, jenis belanja maupun fungsinya, 
oleh sebab itu anggaran berbasis kinerja ini 
disusun berdasarkan kebutuhan actual. Hal ini 
memberikan implikasi terhadap skala 
perioritas, baik menyangkut keseimbangan 
program pembangunan seperti untuk 
kebutuhan keseimbangan perekonomian, 
pembiayaan pertahanan keamanan, migrant 
penduduk akibat bencana alam, pembangunan 
infra dan supra struktur, pembiayaan politik, 
pendidikan, kesehatan masyarakat dan lainnya. 
Secara komprehensif pemerintah pusat maupun 
daerah benar-benar mengkaji berdasarkan 
skala perioritas mana yang didahulukan pada 
saat terkini.  

Selama ini pemerintah kita menggunakan 
sistem traditional budget yang didominasi oleh 
penyusunan anggaran yang berdasarkan pada 
realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini 
bertentangan dengan kebutuhan riil 
masyarakat. Kelemahan anggaran ini adalah 
pada orientasi pengelolaan anggaran lebih 
terpusat pada pengendalian pengeluaran 

berdasarkan penerimaan, dengan prinsip 
balance budget, sehingga akuntabilitas terbatas 
pada pengendalian anggaran bukan pada 
pencapaian hasil. Lalu kelemahan berikutnya 
adalah adanya dikotomi antara anggaran rutin 
dan pembangunan yang tidak jelas, serta 
kelemahan pada implementasi berbasis alokasi 
yang tidak jelas dan hanya fokus pada ketaatan 
anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut 
maka anggaran pemerintah daerah ke depan 
akan menggunakan pengelolaan anggaran 
dengan pendekatan kinerja yang 
mengutamakan outcome dari perencanaan 
biaya aktivitas yang telah ditetapkan. 

Melalui pendekatan ini, pemerintah 
daerah dituntut untuk membuat standar 
kinerja pada setiap anggaran kegiatan, 
sehingga jelas kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 
hasil apa yang akan diperoleh. Klasifikasi 
anggaran dirinci mulai dari sasaran strategis 
sampai pada jenis belanja dari masing-masing 
program kerja atau kegiatan yang 
memudahkan dalam evaluasi kinerja.Dengan 
demikian, diharapkan penyusunan dan 
pengalokasian anggaran dapat lebih 
disesuaikan dengan skala perioritas dan 
preferensi pemerintah daerah yang 
bersangkutan, dengan memperhatikan prinsip 
ekonomis, efisiensi dan efektivitas. 
Permasalahan yang dihadapi selama ini seperti 
masih adanya revisi anggaran di akhir tahun, 
serapan yang rendah, serta laporan kinerja 
yang belum baik akan bisa diminimalisir 
dengan diterapkannya pendekatan 
penganggaran berbasis kinerja ini. 

Beberapa institusi pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah yang sudah menerapkan 
penganggaran berbasis kinerja telah merasakan 
manfaat yang luar biasa seperti efisiensi dalam 
pencapaian hasil dari output kegiatan dan 
program yang telah direncanakan. Lalu adanya 
fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan 
anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap 
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager 
manages). Prinsip ini menggambarkan 
bagaimana keleluasaan Kuasa Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan untuk 
mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasan 
itu melipiuti penentuan cara dan tahapan suatu 
kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan 
rencana kegiatan. Kemudian adanya prinsip 
money follow function, function followed by 
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structure yang menggambarkan bahwa 
pengalokasian anggaran untuk mendanai 
suatau kegiatan didasarkan pada tugas dan 
fungsi unit kerja sesuai dengan maksud 
pendiriannya yang menghindari overlapping 
kegiatan di unit kerja lain. Terakhir adalah 
didapatnya transparansi dalam pelaksanaan 
anggaran dengan dimintainya 
pertanggungjawaban atas hasil yang 
dicapainya. Dalam penerapan pendekatan 
penganggaran berbasis kinerja dituntut adanya 
penetapan indikator kinerja yang terdiri dari 
input, output, outcomes, benefit, dan impacts 
yang berprinsip pada relevansi, komunikatif, 
konsisten, dapat dibandingkan, dan andal. Lalu 
dibutuhkannya suatu Analisis Standar Biaya 
yaitu standar yang digunakan untuk menilai 
kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
unit kerja dalam satu tahun anggaran.  

Dalam implementasi pendekatan 
penganggaran berbasis kinerja diperlukan 
adanya tahapan yang meliputi persiapan, 
penetapan, implementasi dan pelaporan serta 
evaluasi. Jadi apabila kita menyusun anggaran 
dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita 
harus fokus pada apa yang ingin kita capai. 
Jika fokus ke output, berarti pemikiran tentang 
tujuan kegiatan harus sudah tercakup disetiap 
langkah kita menyusun anggaran. Sistem ini 
menitikberatkan pada penatalaksanaan 
sehingga selain efesiensi penggunaan dana juga 
hasil kerjanya juga diperiksa. Dengan 
membangun suatu sistem anggaran yang dapat 
memudahkan perencanaan kinerja dengan 
anggaran tahunan akan terlibat adanya 
keterkaitan antara dana yang tersedia dengan 
hasil yang diharapkan. Untuk menyusunan 
anggaran perencanaan berbasis kinerja harus 
disusun dulu perencanaan strategis (renstra)-
nya. Penyusunan renstra dilakukan secara 
objektif dan melibatkan seluruh komponen yang 
ada.  

Agar sistem tersebut dapat berjalan 
dengan baik, maka perlu ditetapkan beberapa 
hal yang sangat menentukan yaitu standar 
harga, tolak ukur kinerja dan standar 
pelayanan minimal yang ditetapkan 
berdasarkan pada peraturan perundang 
undangan. Pengukuran kinerja yang digunakan 
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kegiatan dan program serta 
kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas 

yang ditetapkan dalam meweujudkan visai dan 
misi suatu organisasi. Kondisi yang harus 
disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan 
implementasi penggunaan anggaran berbasis 
kinerja ini adalah adanya kepemimpinan dan 
komitmen dalam seluruh komponen organisasi, 
fokus penyempurnaan organisasi dan sumber 
daya manusia, uang dan waktu untuk upaya 
penyempurnaan tersebut. Lalu penghargaan 
dan sanksi, serta keinginan yang kuat untuk 
berhasil. 

Keberhasilan penerapan suatu sistem 
penganggaran kinerja, hukum harus setidaknya 
menentukan komponen yang berkaitan dengan 
pengembangan pengukuran, jenis tindakan, 
hubungan tindakan dengan lembaga strategis, 
rencana dan koneksi dari rencana untuk 
anggaran dan kienrja informasi, pengawasan, 
evaluasi dan pelaporan. Selain itu hukum harus 
mengartikulasikan tanggung jawab eksekutif 
dan legislatif dan memperluasn peran warga. 
Tampaknya hasil ini untuk mengkonfirmasi 
hubungan positif anatara kelengkapan dan 
spesifitas hukum dan kekuatan implementasi 
sistem. Pemerintah negara dengan kinerja yang 
kuat sistem penganggaran, yang diukur dengan 
GPP, memiliki undang-undang yang lebih 
komprehensif dan lebih besar spesifitas 
mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk 
tugasm bagaimana informasi kinerja yang 
digunakan dan ulasannya. Serikat dengan 
sistem lemah kurang cenderung memiliki 
hukum yang kuat tersebut. Undnag-undang 
dibuat untuk perubahan kebijakan dan 
implementasi dan bahwa kinerja penganggaran 
hukum penting bagi keberhasilan reformasi ini.  

Tetapi pada kenyataannya implemtasi 
Anggaran berbasis kinerja masih banyak 
kelemahan 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 selanjutnya 
menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan 
program dan kegiatan yang direncanakan 
dengan format RKA-KL, yang selanjutnya 
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dibahas dengan otoritas anggaran (Departemen 
Keuangan, Bappenas, dan DPR). RKA-KL dari 
keseluruhan kementerian/lembaga menjadi 
bahan penyusunan RAPBN bagi pemerintah.  

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. 
Jangan berharap di dalam RKP dapat dijumpai 
dengan jelas apa 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 
dalam bahasa ‘langit’ 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.  

Dari sisi proses penyusunan anggaran, 
formulir-formulir RKA-KL (formulir 1.1 s.d 
formulir 3.4), ternyata tidak mendorong 
kementerian/lembaga untuk menyatakan 
kinerjanya, baik kinerja hasil (outcome) 
program maupun keluaran (output) kegiatan. 
Formulir-formulir RKA-KL justru 
mengharuskan kementerian/lembaga 
melakukan perhitungan detil anggaran per 
kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, dan mata 
anggaran yang akhirnya berdampak pada 
penganggaran yang sangat rinci dan kaku 
(rigid). Informasi mengenai hasil program dan 
keluaran kegiatan sangat minim dalam 
formulir RKA-KL, apalagi mengenai targetnya. 
Dalam formulir 1.1, definisi indikator hasil 
program hanya dinyatakan secara naratif dan 
kualitatif (tanpa target), sementara indikator 
keluaran untuk kegiatan tidak ada. Yang 
muncul adalah satuan-satuan keluaran secara 
rinci per sub-sub kegiatan , misalnya untuk 
perjalanan dinas dengan ‘Orang Hari (OH)’, 
untuk pengadaan barang dengan satuan ‘paket’, 
untuk penyelenggaraan rapat dengan satuan 
‘kali’ dan sebagainya. Sedangkan dalam 
formulir 1.5 kementerian/lembaga diminta 
membuat perhitungan anggaran per kegiatan 
seperti mengisi Lembaran Kerja pada masa lalu 
yang masih berorientasi kepada input, terinci 
per sub kegiatan, jenis belanja dan mata 
anggaran dengan mengalikan volume kegiatan 
dengan harga satuannya. Jadilah RKA-KL 
sebagai dokumen yang berisi deretan angka-
angka perhitungan aritmatis anggaran. Dari 
format RKA-KL 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 
dan penyempurnaan format RKA-KL.  

Kondisi ini juga diperparah dengan belum 
adanya standar biaya (SB) dan standar 
pelayanan minimal (SPM). PP No. 21/2004 
mensyaratkan perlunya standar biaya dalam 
penyusunan anggaran berbasis kinerja, baik 
standar biaya umum yang harus disusun oleh 
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Menteri Keuangan maupun standar biaya 
khusus per program dan kegiatan yang harus 
disusun oleh masing-masing 
kementerian/lembaga. Standar biaya umum 
yang ada sekarang masih berorientasi kepada 
input, misalnya uang lauk pauk per orang per 
hari, honor panitia pengadaan per orang/bulan, 
pengadaan inventaris kantor per orang/tahun. 
Sebagian besar kementerian/lembaga masih 
mengalami kesulitan dalam menyusun harga 
standar biaya khusus per kegiatan dan 
program, karena tidak didukung oleh data base, 
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 
departemen yang memilikinya, yaitu 
Departemen 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.  
Yang lebih menyedihkan lagi, kinerja belum 
dijadikan dasar alokasi dan acuan pembahasan 
anggaran di pemerintah maupun DPR. 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 sebagian karena 
adanya ketimpangan informasi (asymmetry 
information). Ketimpangan informasi selain 
terjadi karena data perencanaan kinerja (Renja) 
dan pelaporan kinerja (LAKIP) tidak sampai ke 
tangan DPR, juga karena format RKA-KL yang 
dibahas dengan DPR tidak mampu berbicara 
mengenai kinerja yang akan dihasilkan. Dari 
perencanaan kinerja yang tidak jelas, kemudian 
ditambah penyusunan RKA-KL dan 
pembahasan anggaran yang belum mengacu 
kepada kinerja, dapat dibayangkan apa yang 
tertuang dalam dokumen anggaran nasional 
(APBN) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran). Struktur APBN tahun 2005 dan 
2006 tidak berbeda dengan struktur 
sebelumnya yang disusun berdasarkan 

penganggaran line item, yaitu dirinci 
berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan 
pembiayaan anggaran. Pengeluaran dirinci atas 
dasar klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis 
belanja. Sama sekali tidak tercantum informasi 
mengenai indikator dan target kinerja per 
program.  

 
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. Terkait dengan 
perencanaan kinerja, Bappenas, Departemen 
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. Selain itu, Bappenas perlu 
meningkatkan kemampuan menyeleksi 
kebijakan, program, dan kegiatan yang 
diajukan kementerian/lembaga dengan acuan 
prioritas program-program pemerintah. Dalam 
mendukung proses penyusunan anggaran, 
Departemen Keuangan perlu menyusun standar 
biaya umum yang lebih berorientasi ke 
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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. 
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.  

Selanjutnya, format dokumen anggaran 
(RKA-KL dan APBN) perlu disempurnakan. 
Departemen 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. Selain itu, format RKA-
KL perlu disempurnakan dengan 
menambahkan kolom yang berisi informasi 
tentang hasil program dan output kegiatan 
secara lebih jelas dan terukur. Apabila RKA-KL 
telah disempurnakan, maka diharapkan APBN 
dapat menampilkan informasi tentang indikator 
dan target kinerja atas program-program 
pemerintah. Selain itu, format RKA-KL perlu 
disempurnakan dengan menambahkan kolom 
yang berisi informasi tentang hasil program dan 
output kegiatan secara lebih jelas dan terukur. 
Apabila RKA-KL telah disempurnakan, maka 
diharapkan APBN dapat menampilkan 
informasi tentang indikator dan target kinerja 
atas program-program pemerintah.  

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, Departemen Keuangan 
bersama-sama dengan Bappenas, LAN, dan 
Menpan juga perlu mendisain pelaporan 
realisasi anggaran berbasis kinerja yang 

mengintegrasikan laporan kinerja dan 
anggaran.  
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