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KATA PENGANTAR 
 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas ekonomi  dan tugas berbantuan  sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.    

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan 

daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan  

bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD)  selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran 

dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai 

   

Untuk dapat menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja atau anggaran  

berbasis kinerja  (ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk 

melaksanakannya. Dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia tersebut, 

BPKP berusaha berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dengan menyusun 

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja.  

 

Didalam pedoman ini akan diuraikan pengertian mengenai ABK, standar 

pelayanan minimal (SPM), analisis standar belanja (ASB) dan keterkaitan 

ketiganya. Buku pedoman ini dilengkapi juga dengan ilustrasi implementasi SPM 

dalam penyusunan ABK. 

 

Pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun 

APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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 Kami menyadari walaupun   tim kerja telah berusaha keras untuk menyusun 

pedoman ini dengan baik,  masih ada kekurangan-kekurangan sehingga kami 

mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca/pengguna yang 

bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan pedoman ini.  

 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu menyumbangkan pikiran, tenaga dan aktivitas lainnya untuk 

penyelesaian buku ini. 

 

 

Jakarta,        Mei  2005 
 

 

Tim Penyusun 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 
1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang 

luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya 

kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah 

dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki 

dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.  

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran  

satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam 

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 

(1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 

Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan 

perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya  

keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem 

penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja 

(ABK). 

 

 Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan  

pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan 

ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi 

untuk  menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja 

yang disusun oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus 
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memiliki perencanaan stratejik (Renstra). Renstra disusun secara obyektif 

dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. 

Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja 

keuangannya yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan 

dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu, 

standar harga, tolok ukur kinerja dan SPM yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah 

daerah. 

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah 

adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran 

kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain  

indikator masukan (input) 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 (output) yang  dihasilkan,  peran 

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. Dalam usaha 

meningkatkan sumber daya manusia tersebut, BPKP berusaha berperan 

aktif membantu pemerintah daerah dengan menyusun Pedoman 

Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. 
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Dengan adanya pedoman ini diharapkan pemerintah daerah dapat 

menyusun ABK berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pedoman ini khusus membahas kinerja dalam kaitannya dengan 

pengeluaran /belanja dalam APBD. 

 

Pedoman Penyusunan ABK ini terdiri dari empat bab  yaitu : 

• Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang adanya ABK, dasar hukum 

serta tujuan dan manfaatnya. 

• Bab II. Keterkaitan Renstra, ABK, dan SPM yang membahas tentang 

Renstra, ABK, SPM dan keterkaitan antara Renstra, ABK dan SPM  

• Bab III. Penyusunan ABK yang membahas  permasalahan pokok 

penyusunan ABK yaitu prinsip prinsip penganggaran, aktivitas utama 

dalam penyusunan ABK, peranan legeslatif dalam penganggaran, skedul 

perencanaan anggaran daerah, Struktur APBD dan penggunaan ASB 

dalam penyusunan ABK.  

• Bab IV. Penutup.    

 

2. Dasar Hukum 
 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan ABK 

adalah :  

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

• Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

• Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

• Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
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• Draft Revisi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 

Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. 

• Draft Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) per Oktober 2004. 

 

3. Tujuan dan Manfaat  Pedoman ABK 
 

Dengan pedoman ini diharapkan pemda dapat menerapkan ABK dalam 

penyusunan APBD. ABK merupakan metode penganggaran bagi manajemen 

untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan 

dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut  dideskripsikan  pada 

seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada 

setiap unit kerja. 

ABK yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan 

hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi 

yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi 

perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi 

sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output/outcome 

untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. 
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BAB II   
KETERKAITAN RENSTRA, ANGGARAN BERBASIS 
KINERJA, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 

1. Perencanaan Stratejik dan Rencana Pembangunan di Daerah 

1) Rencana Stratejik 

Untuk menyusun ABK, pemerintah daerah terlebih dahulu harus 

mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu 

dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus 

menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh 

karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan 

stratejik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya 

(positioning) pada masa yang akan datang. 

 

Renstra memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu 

program/kegiatan yang benar (doing the right things). Oleh karena itu, 

bahasa yang digunakan dalam perumusan renstra haruslah jelas dan nyata 

serta tidak berdwimakna sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk/arah 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. 

 

Pada prinsipnya, terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan 

perencanaan stratejik yaitu, merumuskan visi dan misi organisasi, 

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (environment 

scanning) dengan melihat lingkungan stratejik organisasi, merumuskan 

tujuan dan sasaran (goal setting), dan merumuskan stratejik-stratejik untuk 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Satu hal lagi yang juga dalam 

praktek di berbagai negara dijumpai adalah perumusan indikator-indikator 

penting dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut. 
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Dalam rangka menyusun renstra, pemda terlebih dahulu harus 

merumuskan visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan kemana 

instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.  

 

Untuk menjabarkan lebih lanjut dari visi yang telah ditetapkan, maka 

pemerintah daerah membuat misi. Misi adalah sesuatu yang harus 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan, 

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.   

 

Tujuan stratejik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau 

diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi 

yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan stratejik, maka dapat 

diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun 

kedepan. 

 

Sasaran stratejik merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, 

yang merupakan bagian integral dalam proses pencapaian kinerja yang 

diinginkan. Fokus utama penentuan sasaran ini adalah tindakan dan 

alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian 

kinerja yang diinginkan. Pada masing-masing sasaran tersebut ditetapkan 

program kinerjanya yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. 

 

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan 

terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan 

untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan 

cerminan dari strategi konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-

baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. 
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Perencanaan Program menjelaskan hubungan garis organisasi 

secara kolektif yang menunjukkan apa yang hendak dicapai dan 

bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program 

dan sasaran. Program-program dasar yang merupakan prioritas 

dan memenuhi tingkat pelayanan yang diharapkan sudah harus 

diidentifikasikan dan disepakati untuk dilaksanakan, dan bila 

perlu kemudian dibagi dalam sub program. Program dan sub 

program tersebut memperlihatkan tingkat kerincian yang lebih 

tinggi mengenai hasil yang diharapkan, klien dan konsumen 

(harapan masyarakat),  sasaran dan biayanya/ anggarannya. 
 

Perencanaan Operasional unit kerja dibuat di satuan kerja 

perangkat daerah dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang 

secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program 

dilaksanakan di setiap unit kerja. Unit kerja juga harus menunjukkan apa 

inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun mendatang guna 

memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan atau program. Inovasi harus 

menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 

pengoperasian  tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga 

meningkatkan efektifitas program tanpa menciptakan inefisiensi yang lebih 

tinggi. 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan program adalah sebagai 

berikut: 

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Program 

Penyusunan program bertujuan  untuk mendukung  pencapaian 

tujuan dari masing masing satuan kerja perangkat  daerah daerah. 

Tujuan dari masing masing satuan kerja perangkat  daerah ditetapkan 
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guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah  

(provinsi/kabupaten/kota).  

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 

tentang  pemerintah daerah, pada dasarnya  kewenangan daerah 

telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Pada pasal 10  (1) 

menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan  menjadi 

urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 

moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pasal 10 (2) menyatakan 

bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1), 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembatuan.  Pasal 13 dan 14 menetapkan 

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten. 

 

(2) Mendefinisikan Program 

Bagian yang penting sebelum menyusun program adalah 

mendefinisikan program dan kebutuhan program itu sendiri.  

Seperti yang kita ketahui,  program seperangkat kegiatan yang 

dituangkan dalam rencana tindak untuk merealisasikan suatu tujuan 

yang telah diindentifikasikan terlebih dahulu.  
 

Beberapa pertanyaan kunci untuk mendefinisikan  program dapat 

membantu penyusunan program seperti halnya : 

a. Apa tujuan dari program ? 

b. Apakah program dapat dicapai ? 

c. Mengapa program diperlukan ? 
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d. Apa efek dari mandat yang diberikan ? 

e. Apa saja faktor luar yang cenderung dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan ? 

f. Siapa saja pihak pihak yang berkepentingan ? 

g. Aktivitas utama apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak yang berkepentingan ? 

 

(3) Informasi sebagai Dasar Penyusunan Program 

Pertanyaan kunci di atas membutuhkan berbagai informasi  dan data  

yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bagian dari 

justifikasi  penyusunan program. Bagaimanapun, tujuan program 

merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan yang telah ditetapkan 

bersama sama dengan DPRD yang bersangkutan (pihak legislatif). 

Data dalam beberapa tahun terakhir  dan proyeksi mendatang dapat 

menggambarkan kecenderungan terhadap perekonomian, 

perpajakan, dan kependudukan yang secara tajam akan 

mempengaruhi lingkungan pemerintahan daerah. Berbagai data yang 

dapat diperoleh   seperti : kecenderungan perekonomian (konjungtur 

ekonomi), tingkat bunga dan inflasi termasuk proyeksinya. 

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan bagi pemerintah 

daerah, tingkat tenaga kerja dibandingkan populasinya, surplus atau 

defisit anggaran pemerintah pusat dan sebagainya. Harus 

diperhatikan pula berbagai perubahan yang akan mempengaruhi 

relevansinya program seperti halnya perubahan ekonomi, perubahan 

sosial, opini publik, perubahan teknologi. 

 

(4) Mengidentifikasi Masyarakat dan Harapannya 

Telaahan kecenderungan dan dampaknya pada penyusunan program  

dan rencana operasi perangkat pemerintahan daerah dimulai dengan 

langkah dengan mengidentifikasikan masyarakat  dan harapannya : 

a. Pada lingkup penyusunan program. 
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• Mengidentifikasi kegiatan pemerintah daerah berorientasi 

kepada masyarakat. 

• Mengidentifikasi aktivitas pada berbagai lapisan masyarakat 

tersebut. 

• Mengidentifikasi setiap jenis masyarakat dalam kaitannya 

dengan aktivitas yang diberikan. 

• Kebutuhan, kondisi, dan perilaku masyarakat yang 

mempengaruhi pemerintah daerah. 

• Pengalaman masyarakat terhadap pemenuhan harapannya, 

dan  pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab berdasarkan 

identifikasi tersebut adalah aktivitas pemerintah daerah apa  

yang dapat memenuhi harapan masyarakat. 

• Kondisi dan perilaku masyarakat  yang dapat dicoba untuk 

dirubah. 

• Kondisi dan perilaku tersebut ada pada masyarakat yang 

mana.  

 

b. Pada lingkup perencanaan operasional 

Tujuan identifikasi adalah untuk memberi petunjuk pada perangkat 

unit pemerintah daerah  untuk mengembangkan  sendiri cara 

mengidentifikasi manfaat yang diperlukan masyarakat, dampaknya 

pada program pemerintah daerah  dan penetapan target  populasi. 

Proses  pengembangan  tujuan dan hasil yang diharapkan 

dilakukan oleh  perencana pada masing masing unit kerja, manajer 

program dan manajer data dalam memilih indikator yang mewakili 

hasil dari program tersebut. Pengembangan tujuan dan 

pengukuran, manfaatnya  bagi manajemen adalah agar dapat 

mengevaluasi  dan membantu dalam : 

• Mengkonkritkan cara pencapaian  hasil. 

• Menetapkan dasar dari penilaian efektifitas dari kebijakan 

dan program. 
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• Mengkomunikasikan  realisasi hasil. 

 

Prosedur  dari pengembangan pengukuran manfaat  dimulai 

dengan pelatihan  pada tiap bagian/departemen, membentuk tim 

kerja untuk mengembangkan pengukuran manfaat, 

mendokumentasikan hasil review-review pengukuran  manfaat dan 

mengembangkan “ sasaran- sasaran administrasi”. 

 

(5) Mengembangakan Strategi, Aktivitas Inovasi, dan Memilih Program 

Statistik. 

Langkah lain yang dianggap perlu dalam perencanaan operasional 
unit kerja adalah mengembangkan stratejik, aktivitas inovasi  dan 
memilih program statistik. 
Rencana operasinya harus menunjukkan bagaimana sasaran setiap 

unit kerja dipenuhi. Karenanya, setiap sasaran unit kerja harus 

memasukkan informasi tentang pendanaan anggaran dan unit 

organisasi yang langsung bertanggungjawab pada sasaran  tersebut. 

Rencana operasional juga harus mencantumkan setiap rencana 

inovasi selama lima  tahun kedepan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dengan menggunakan tingkat pendanaan pada saat ini. 

 

Mengembangkan stratejik, aktivitas dan inovasi  pada proses 

operasi teknologi dan skill,  manusia, inovasi, modal, dan sumber 

daya lain dapat dilakukan juga pada operasional unit kerja 

bersangkutan. 

Penjelasan dan uraian mengenai proses teknologi dan 

sumber daya yang digunakan harus lebih rinci. Unit Kerja 

dapat mengembangkan secara terpisah  dan detail untuk 

setiap rencana teknik, manusia, dan sumber daya modal. 
Inovasi adalah stratejik dan aktivitas rencana unit kerja untuk 

mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang lebih dari setiap sasaran. 
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Diasumsikan berbagai inovasi dapat dilakukan jika dana tersedia. 

Selanjutnya, review dan seleksi program statistik termasuk 

didalamnya pengukuran output, pengukuran efisiensi dan pengukuran 

lain yang dapat menjelaskan aspek penting dari operasi unit kerja. 

        
 

2)   Rencana Kinerja 

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan 

ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa 

mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan 

tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau 

indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah 

ditetapkan. 

Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan 

mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan  perencanaan kinerja  

membantu  pemerintah  untuk  mencapai tujuan  yang sudah 

diidentifikasikan  dalam rencana  stratejik, termasuk didalamnya  

pembuatan target kinerja  dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja. 

 

3)   Indikator Kinerja 

Bagian penting dalam penyusunan ABK adalah menetapkan ukuran atau 

indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja. Oleh karena 

aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerja 

perangkat  daerah, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan  

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unit 

kerja tersebut.  
 

Pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). Informasi dalam laporan tersebut dapat 

memberikan kontribusi pada: 
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- Pengambilan keputusan yang lebih baik yaitu dengan menyediakan 

informasi kepada pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengendalian, 

- Penilaian  kinerja  dengan menghubungkan  dua hal yaitu kinerja individu 

dan kinerja organisasi dalam aspek manajemen personalia sekaligus 

memotivasi pegawai pemerintahan, 

- Akuntabilitas, dengan  membantu   pimpinan  dalam   memberikan 

pertanggungjawaban, 

-  Pemberian pelayanan, dengan peningkatan kinerja layanan publik, 

- Partisipasi  publik dapat ditingkatkan dengan adanya laporan yang jelas 

atas ukuran kinerja. Masyarakat akan terdorong untuk memberikan 

perhatian lebih besar sekaligus memberikan motivasi atas pelayanan 

publik agar dapat memberikan jasa layanan yang lebih berkualitas 

dengan biaya yang rasional, 

-   Perbaikan penanganan  masalah  masyarakat dengan jalan memberikan 

pertimbangan kepada masyarakat guna memberikan jasa layanan yang 

lebih nyata dan spesifik.  

 

Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari 

siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas 

anggaran itu sendiri. Rencana stratejik yang dituangkan dalam target 

tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus.  

 

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan 

bagaimana ABK digunakan sebagai umpan balik (feed back)  dalam 

rencana stratejik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Manajemen Stratejik Sektor Publik

Perencanaan 
Stratejik

Perencanaan
Jangka Panjang 

Perencanaan Kinerja
Tahunan

Persetujuan/
target Kinerja

Permintaan
Anggaran tahunan

Kelayakan Anggaran 
Tahunan

Rincian Tahunan 
Perencanaan Operasi

Capaian
Kinerja

Laporan Kinerja
(LAKIP)

Laporan 
Kinerja Keuangan
(LPJ Keuangan)

U
m

pa
n 

B
al

ik
 K

in
er

ja

 

 

(1) Jenis-jenis indikator kinerja 

Dalam pendekatan proses pencapaian sasaran menurut fungsi 

belanja tersebut, memerlukan identifikasi indikator-indikator melalui 

sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk 

menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. 

Mendefinisikan target kinerja dalam ukuran yang andal pada 

kondisi normal  merupakan salah satu aspek yang sulit dalam 

penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa indikator kinerja, kegunaan 

dan ilustrasinya : 

 

• Masukan (input) 
Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan pemerintah.  

Indikator masukan meliputi biaya personil, biaya operasional, 

biaya modal, dan lain-lain yang secara total dituangkan dalam 
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belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, 

dan belanja modal. Ukuran masukan ini berguna dalam rangka 

memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk 

mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan produk, 

kegiatan dan atau pelayanan. 

Contoh-contoh : 

- Rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan; 

- Jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan; 

- Biaya-biaya fasilitas; 

- Ongkos sewa; 

- Jumlah waktu kerja pegawai. 

 

• Keluaran (output) 
Produk dari suatu aktivitas/kegiatan yang dihasilkan satuan kerja 

perangkat daerah yang bersangkutan disebut keluaran (out put).  

Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai 

kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok ukur) 

dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi 

dengan baik dan terukur. Karenanya, indikator keluaran harus 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang 

bersangkutan. 

Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa 

banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan. Indikator tersebut 

diidentifikasikan dengan banyaknya satuan hasil, produk-produk, 

tindakan-tindakan, dan lain sebagainya. 

Contoh-contoh : 

- Jumlah izin yang dikeluarkan; 

- Jumlah panjang jalan yang diperbaiki; 

- Jumlah orang yang dilatih; 

- Jumlah kasus yang dikelola; 

- Jumlah dokumen yang diproses; 
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- Jumlah klien yang dilayani.   

 

• Efisiensi 
Ukuran efisiensi biaya berkaitan dengan biaya setiap 

kegiatan/aktivitas dan menjadi alat dalam membuat ASB serta 

menentukan standar biayanya. Ukuran efisiensi merupakan 

fungsi dari biaya satuan (unit cost) yang membutuhkan alat 

pembanding dalam mengukurnya. 

 

Indikator ini berguna untuk memonitor hubungan antara jumlah 

yang diproduksi dengan sumber daya yang digunakan. 

Ukuran efisiensi menunjukkan perbandingan input dan output 

dan sering diekspresikan dengan rasio atau perbandingan. 

 

Mengukur efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu biaya yang 

dikeluarkan per satuan produk (input ke output) atau produk 

yang dihasilkan per satuan sumber daya (output ke input).  

 Pada sisi pertama menggambarkan biaya per satuan,  seperti : 

- Biaya per dokumen yang dikeluarkan; 

- Biaya  per m3  aspal yang dilapis; 

- Biaya per surat izin yang dikeluarkan; 

- Biaya per karyawan yang dilatih. 

 

Sedangkan sisi lainnya, efisiensi dapat dipandang sebagai 

produktivitas sumber daya tersebut dalam satuan waktu/unit, 

seperti : 

- Banyaknya produk yang dihasilkan per minggu; 

- Jumlah karyawan yang diajar per instuktur; 

- Kasus yang ditangani/dipecahkan per unit kerja; 

- Panggilan yang ditangani per jam.  
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• Kualitas (Quality) 
Ukuran kualitas digunakan untuk menentukan apakah harapan 

konsumen sudah dipenuhi. Bentuk harapan tersebut dapat 

diklasifikasikan dengan: akurasi, memenuhi aturan yang 

ditentukan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. 

Harapan itu sendiri hasil dari umpan balik lingkungan internal 

dan eksternal. 

 

Perbandingan antara input-output sering digunakan untuk 

menciptakan ukuran kualitas dan mengidentifikasikan aspek 

yang pasti perihal pelayanan, produk dan aktivitas yang 

diproduksi unit kerja yang diperlukan masyarakat. Perbandingan 

antara output yang spesifik dengan keseluruhan output 

menciptakan ukuran akurasi, ketepatan waktu, dan aturan 

tambahan yang diperlukan. 

 

Contoh-contoh: 

- Persentase dari pelayanan minimum penyediaan air sesuai 

kualitasnya; 

- Tingkat kesalahan pembayar pajak dari jumlah restitusi pajak; 

- Persentase kemampuan proses mengeluarkan SIM dalam 

satu jam.  

 

Harapan masyarakat (dihubungkan dengan identifikasi umpan 

balik internal dan eksternal) dari data yang diperoleh dapat 

membentuk ukuran kualitas itu sendiri.   Sebagai contoh : 

- Persentase masyarakat yang secara relatif menyatakan 

pelayanan itu baik, sangat baik dan terbaik; 

- Persentase tingkat kepuasan klien yang telah berhasil 

direhabilitasi. 
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• Hasil  (outcome) 
Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran       

(output) suatu kegiatan. Pengukuran indikator hasil seringkali 

rancu dengan pengukuran indikator output. Sebagai contoh 

penghitungan “jumlah bibit unggul”  yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan merupakan tolok ukur keluaran (output) namun 

penghitungan “besar produksi per ha”  merupakan tolok ukur 

hasil (outcome). 

 

Indikator hasil (outcome) merupakan ukuran kinerja dari program 

dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran dapat 

ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun 

anggaran, atau periode pemerintahan.  

Sasaran itu sendiri dituangkan dalam fungsi/bidang 

pemerintahan, seperti keamanan, kesehatan, atau peningkatan 

pendidikan. 

Ukuran  hasil (outcome) digunakan untuk menentukan seberapa 

jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output 

suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi 

keinginan masyarakat yang dituju. 

Permasalahannya seringkali tujuan tersebut tidak dalam kendali 

satu unit kerja, misalnya program dari kepolisian untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan di jalan tol dengan aktivitas 

mengeluarkan peraturan penggunaan sabuk pengaman. 

Harapannya, penggunaan sabuk pengaman mengurangi tingkat 

kecelakaan di jalan tol, padahal tingkat kecelakaan masih 

dipengaruhi faktor lain, seperti : kondisi jalan, mobil, tingkat 

pengemudi mabuk, kecepatan, dan lain sebagainya di luar  

jangkauan/kendali unit kerja tersebut. 
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(2) Penetapan target kinerja 

Penetapan target kinerja dimaksudkan untuk mengetahui target 

(sasaran kuantitatif) dari pelaksanaan kegiatan/program dan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan 

perangkat pemerintah daerah. 

Untuk itu perlu dibuat ukuran kinerja yang berkaitan dengan 

rencana stratejik yang telah dirumuskan. 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan 

target kinerja : 

• Memilih dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang 

diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan.  

• Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah terhadap suatu kegiatan tertentu. 

• Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi 

menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja. 

• Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, 

sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain 

sebagainya. 

• Kendala yang mungkin dihadapi dimasa depan. 

 

Penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut : 

a. Spesifik 

Berarti unik, menggambarkan obyek/subyek tertentu, tidak 

berdwimakna atau diinterpretasikan lain. 

b. Dapat Diukur 

Secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif. 
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c. Relevan 

Indikator kinerja sebagai alat ukur harus terkait dengan apa yang 

diukur dan menggambarkan keadaan subyek yang diukur, 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 

d. Tidak Bias 

Tidak memberikan kesan atau arti yang menyesatkan.  

 

Sedangkan penetapan target kinerja (sasaran kuantitatif) harus 

memenuhi kriteria  sebagai berikut: 

a. Spesifik  

Berarti unik, menggambarkan obyek/subyek tertentu, tidak 

berdwimakna atau diinterpretasikan lain. 

b. Dapat diukur 

Secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif. 

c. Dapat Dicapai (attainable) 

Sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang 

diharapkan akan dihadapi. 

d. Realistis 

e. Kerangka waktu pencapaiannya (time frame) jelas 

f. Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang diinginkan. 
  

Berikut ini disajikan contoh ukuran-ukuran yang berkaitan secara 

menyeluruh: 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi) 

DEPUTI  IV  BPKP                                                                                                                                                                                           24

 

 
Fungsi 

Pemerintah 
Ukuran Input Ukuran 

Output/Beban 
Kerja 

Ukuran 
Efisiensi 

Ukuran 
Kualitas 

Ukuran 
Outcome 

Sanitasi • Jumlah jam-

tenaga kerja 

pada Dinas 

Kebersihan, 

• Anggaran Dinas 

Kebersihan, 

• Jumlah 

kendaraan 

• Jumlah ton 

sampah yang 

dikumpulkan, 

• Panjang jalan 

(Km) yang 

dibersihkan, 

• Jumlah 

pelanggan yang 

diberi jasa 

(dilayani) 

• Jumlah ton 

sampah yang 

dikumpulkan 

untuk tiap jam 

kerja pegawai 

(output to input) 

• Rupiah yang 

dihabiskan 

untuk 

membersihkan 

sampah  tiap 

Km (input to 

output) 

• Persentase 

masyarakat 

yang 

menilai 

jalan itu 

kurang 

bersih, 

sudah 

bersih, 

atau 

sangat 

bersih 

• Persentase 

jalan yang 

bersih 

(misalnya 

diukur dengan 

peninjauan fisik 

secara 

periodik; 

survey oleh 

masyarakat) 

 

4) Rencana Pembangunan di Daerah 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya 

tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan pembangunan yang 

disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan 

pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 

 Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah terdiri dari : 
1)  rencana pembangunan jangka panjang;  

2)  rencana pembangunan jangka menengah;  

3)  rencana pembangunan tahunan. 
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Rencana pembangunan jangka panjang 
Rencana pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah 

daerah, disebut rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang 

disingkat menjadi RPJP Daerah, RPJP Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk jperiode 20 tahun yang memuat 

visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana 

pembangunan jangka panjang nasional. 

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan : 

- penyiapan rancangan awal rencana pembangunan  

- musyawarah perencanaan pembangunan 

- penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan 

 

Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP daerah. Rancangan awal 

RPJP yang disusun Bappeda tersebut akan digunakan sebagai bahan 

pembahasan dalam  musyawarah perencanaan pembangunan.  

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), diselenggarakan 

Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan 

mengikut sertakan masyarakat     (antara lain LSM, asosiasi profesi, 

pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta kalangan dunia 

usaha), dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil 

musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah. 

RPJP Daerah  ditetapkan dengan Perda. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah 

daerah, disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 

disingkat menjadi RPJM daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang 25 

tahun 2004 menyatakan bahwa :  RPJM daerah merupakan penjabaran 

dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya 

perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, 

memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, 
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kebijakan umum, dan program  satuan kerja perangkat daerah, lintas 

satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 

rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif. 

Penjelasan pasal 5 (2), disebutkan bahwa  rencana pembangunan jangka 

menengah daerah (RPJM daerah) dalam ayat ini merupakan rencana 

stratejik daerah (Renstrada). 

 

Penyusunan RPJM daerah dilakukan melalui urutan kegiatan : 

- penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. 

- penyiapan rancangan rencana kerja. 

- musyawarah perencanaan pembangunan.  

- penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 

 

Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam 

stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program perioritas kepala 

daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.  

 

Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan 

oleh Kepala Bappeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

menyiapkan rancangan rencana stratejik satuan kerja perangkat daerah 

(Renstra – SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat 

visi, misi, tujuan, stratejik, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan. 

Rancangan Renstra-SKPD digunakan oleh Kepala Bappeda untuk 

menyusun rancangan RPJM daerah yang akan digunakan sebagai bahan 

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 

jangka menengah.  

 

Musrenbang jangka menengah daerah dalam rangka menyusun RPJM 

daerah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah kepala daerah 
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dilantik dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan 

mengikutsertakan masyarakat. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM 

daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah. 

 

RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 

tiga bulan setelah kepala daerah dilantik.  Setelah ditetapkannya RPJM 

daerah, satuan kerja perangkat daerah segera menyesuaikan Renstranya 

dengan RPJM daerah yang telah disahkan dan ditetapkan dengan 

peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah. 

 

Rencana Pembangunan Tahunan 
Rencana pembanguna tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana 

kerja pemerintah daerah ( RKPD ), adalah dokumen perencanaan untuk 

periode satu tahun. 

 

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

 

Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut : 
 

- penyiapan rancangan awal RKPD 

- penyiapan rancangan rencana kerja. 

- musyawarah perencanaan pembangunan.  

- penyusunan rancangan akhir RKPD 

 

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran 

dari RPJM daerah. 

Kepala Satuan Keja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai 

dengan  tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu  pada rancangan 
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awal RKPD yang disusun oleh Kepala Bappeda. Selanjutnya Kepala 

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan 

menggunakan Renja-SKPD tersebut. 

Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang 

diselenggarakan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang diikuti oleh unsur-

unsur penyelenggara pemerintahan. 

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil 

Musrenbang.  

RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman 

penyusuna RAPBD. 

 

2. Anggaran Berbasis Kinerja 
 
Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis 

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya 

lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah 

dikembangkan  untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian 

keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan 

pertanggungjawaban kepada publik.  

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi  jawaban untuk 

digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja 

pemerintah. 
 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan  yang dituangkan dalam 

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 

efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil 

tersebut   dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. 

Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai,  dituangkan dalam program  diikuti 

dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. 
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Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/lembaga  untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. 

Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja SKPD ) yang 

merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan 

merupakan komponen  dari anggaran berbasis kinerja.  

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran 

berbasis kinerja adalah : 

 

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. 

 
Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan 

dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi. 
 

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan 

implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 

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. 
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3. Standar Pelayanan Minimal 
 

1) Pengertian Standar Pelayanan Minimal 

Undang-Undang  32 tahun 2004 pasal 11  (4), menyatakan bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang 

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.  

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat 

adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib 

oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan 

akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Disamping itu, SPM juga dapat dipakai sebagai alat 

pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. 

Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain : 

• Undang-Undang 32 tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan 

bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi 

persyaratan minimal  kelayakan. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) b 

menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja 

memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya 

satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan 

bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah 

dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan 

Standar Biaya. 
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• Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 

Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur 

untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

 

Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan 

bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus 

disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM 

akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari 

pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau 

kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan 

publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. 

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib 

merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM 

ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis, 

sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 32 Tahun 

2004 pasal 167 (3). 

 

2) Manfaat Standar Pelayanan Minimal 

SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain : 

 Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu 

pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, 

 Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran 

yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, 

 Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja, 
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 Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah 

memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas 

pemerintah daerah kepada masyarakat, 

 Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian 

kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu 

pelayanan,  

 Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah 

daerah dalam pelayanan publik, 

 Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

institusi pengawasan. 

 

3) Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, 

maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain 

setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam 

penerapan SPM perlu dipahami. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

(1) SPM diterapkan pada seluruh urusan wajib pemerintah daerah. 

(2) SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

(3) SPM bersifat dinamis, dalam arti selalu dikaji dan diperbaiki dari waktu 

ke waktu sesuai dengan kondisi nasional dan perkembangan daerah. 

(4) SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, 

penganggaran, pengawasan, pelaporan dan sebagai alat untuk 

menilai pencapaian kinerja.  
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4.  Keterkaitan antara Renstra/Renja,  ABK, dan SPM 

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan membuka jalan bagi pemerintah 

daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang  32 

tahun 2004 pasal 10 (2), ”pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Urusan-urusan wajib 

yang menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut khususnya 

pasal 13 dan 14. 

Pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah daerah harus memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk itulah pemerintah pusat sebagai 

fasilitator penyelenggaraan otonomi daerah, menetapkan suatu standar 

pelayanan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah, agar 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin jumlah dan kualitas 

minimalnya dan tepat guna, yaitu SPM. Dengan adanya SPM akan terjadi 

pemerataan pelayanan publik dan terhindar dari kesenjangan pelayanan 

antar daerah. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, SPM ditetapkan oleh 

pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, yang mengatur jenis-

jenis pelayanan apa saja yang harus disediakan oleh pemda termasuk target 

kinerja minimal yang harus dicapai. 

Penetapan SPM ditujukan untuk merangsang tumbuhnya akuntabilitas 

pemerintah daerah. SPM ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penetapan program dan perencanaan kerja/kegiatan pelayanan publik yang 

menjadi urusan wajib pemda, terutama dalam kinerja anggarannya.   
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Dalam hal yang berkaitan dengan kinerja anggaran, pemda harus menyusun 

anggaran berdasarkan kinerja yang jelas dan terarah yang biasa disebut 

dengan ABK. 

Dalam penyusunan ABK, pemerintah daerah harus menyusunnya 

berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kinerja yang 

dimaksud dalam SPM ini adalah target-target yang merupakan tolok ukur 

yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan. Indikator 

keberhasilan dan target-target (indicator output, outcome, benefit, impact) 

yang ada dalam SPM akan digunakan untuk menetapkan target-target 

kegiatan dan menghitung ASB serta menghitung rencana anggaran kegiatan. 

Program dan rencana kegiatan, termasuk tolok ukur kinerjanya yang 

merupakan pelaksanaan dari urusan wajib, selanjutnya dituangkan dalam 

rencana kinerja instansi terkait.  

Dengan kata lain, program, kegiatan, indikator keberhasilan, target/tolok ukur 

kinerja, ASB dan rencana anggaran kegiatan yang tertuang dalam 

Renstra/Renja dalam rangka melaksanakan urusan wajib, ditetapkan 

berdasarkan SPM.    

Skema berikut menggambarkan keterkaitan antara urusan wajib dan SPM 

dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK): 
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RENSTRA

RENJA

ABK

ASB
SPM

PS

URUSAN 
LAINNYA

TOLOK 
UKUR

PS

URUSAN 
WAJIB

PS : Public Services
SPM : Standar Pelayanan Minimal
ASB : Analisis Standar Belanja
ABK : Anggaran Berbasis Kinerja

 

Untuk menyusun urusan wajib dan urusan lainnya pemerintah daerah harus 

memperhatikan pelayanan publik (public services) sesuai keinginan dan 

kebutuhan masyarakat. Ada 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, (Undang-Undang  32 tahun 2004 

pasal 13 (1) dan 14 (1)) yang terdiri dari :  

 Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

 Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramaan masyarakat. 

 Penyediaan sarana dan prasarana umum. 

 Penanganan bidang kesehatan. 

 Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

 Potensial. 

 Penanggulangan masalah sosial. 

 Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 
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 Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

 Pengendalian lingkungan hidup. 

 Pelayanan pertahanan. 

 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 

 Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 

 Pelayanan administrasi penanaman modal. 

 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 

 Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 

 undangan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman 

pada SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah 

(Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4)).  

Di dalam SPM tergambar jenis-jenis pelayanan termasuk target-targetnya 

sebagai tolok ukur kinerja  yang harus dicapai oleh pemda. Di samping 

urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib untuk 

dilaksanakan, bagi pemerintah daerah yang mampu secara teknis maupun 

pembiayaannya dapat melaksanakan urusan lainnya dengan menentukan 

tolok ukur kinerjanya. Penyusunan ABK sebagai rencana anggaran kegiatan 

di atas, harus memperhatikan ASB termasuk standar  harga yang berlaku di 

daerah tersebut. Rencana kegiatan termasuk tolok ukur kinerjanya 

selanjutnya dituangkan dalam renja.  

Renja sangat erat kaitannya dengan renstra karena renja merupakan rencana 

kinerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra, namun 

demikian renstra juga harus memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan dan 

targetnya dengan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

 

 



Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi) 

DEPUTI  IV  BPKP                                                                                                                                                                                           37

BAB III  
PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 

 
Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan  prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas 

utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran 

daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB. 

 

1. Prinsip-Prinsip Penganggaran 
1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran 

APBD 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 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 

dalam APBD/perubahan APBD. 

3) Keadilan anggaran 

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya 

secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 
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diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada 

hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 

    

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 untuk 

kepentingan masyarakat. 

 

5) Disusun dengan pendekatan kinerja 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu 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 diatas, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-

perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut : 

 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. 
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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 agar tetap dimungkinkan, tetapi 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 perlu melakukan perubahan 

terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program 

yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.  

 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 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 secara simultan biaya 

secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang 

bersifat operasional. 

 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. 
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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).   

 
2. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Aktivitas utama dalam penyusunan ABK 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. Perolehan dan penyajian data kuantitatif juga 

akan menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana 

strategis. Sedangkan proses pengambilan keputusannya  melibatkan setiap 

level  dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas  program yang 

akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target 

kinerja yang diharapkan dapat dicapai.  

 

3. Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran 
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 

ASB, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan 

tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD. 
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4. Siklus Perencanaan Anggaran 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 : 

 

1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sebagai landasan 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 disepakati dengan 

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. 
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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. 
Tahapan penganggaran di atas dapat diringkas dengan bagan seperti di bawah ini : 

Proses Penyusunan Rancangan APBD 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 
 

Kebijakan Umum APBD 

 
 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

(RKA-SKPD) 
 
 

Rancangan Perda APBD 

 
 

Perda APBD 
 
Selain  Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 

dan 33 Tahun 2004, Draft Revisi Kepmendagri 29 Tahun 2002 juga 
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menguraikan tahapan proses penganggaran, yang dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 
Dalam rangka penetapan APBD perlu disiapkan formulir-formulir yang 

digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD yang bersangkutan. Draft Revisi 

Kepmendagri 29/2002 menyajikan formulir-formulir tersebut sebagai berikut : 

- RKA SKPD 1 : Merupakan ringkasan dari RKA SKPD 2 yang berupa 

ringkasan dari penggabungan seluruh jumlah kelompok dan jenis 

belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA SKPD 5, RKA 

SKPD 3, RKA SKPD 4, dan RKA SKPD 6 

- RKA SKPD 2 : Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program 

dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir SKPD 5 

- RKA SKPD 3 : Merupakan formulir untuk menyusun rencana 

pendapatan atau penerimaan SKPD dalam TA yang direncanakan. 

- RKA SKPD 4 : Merupakan formulir untuk menyusun rencana 

kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam TA yang 

direncanakan 

- RKA SKPD 5 : Merupakan formulir yang digunakan untuk 

merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang 

diprogramkan. 

- RKA SKPD 6 : Merupakan formulir ringkasan pembiayaan daerah 

yang sumber datanya berasal dari ringkasan jumlah menurut 

kelompok dan jenis pengeluaran pembiayaan yang diisi dalam 

formulir RKA SKPD 8 

- RKA SKPD 7 : Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, kecuali oleh 

sekretariat daerah apabila satuan kerja pengelolan keuangan daerah 

merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah.  

- RKA SKPD 8 : Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, kecuali oleh 

sekretariat daerah apabila satuan kerja pengelolan keuangan daerah 

merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah 
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Formulir-formulir di atas akan digunakan pada ilustrasi yang disajikan pada  
lampiran 2. 

 
5. Struktur APBD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Draft Standar 

Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD  merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari : 

1)  Anggaran Pendapatan  

2) Anggaran Belanja  

3) Pembiayaan 

4) Tranfer 

Selanjutnya Draft Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun bentuk 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) yang 

membandingkan antara anggaran dan realisasi APBD dengan rincian 

sebagai   berikut :   

 

• PENDAPATAN 
- Pendapatan Asli Daerah 

• Pendapatan Pajak Daerah 

• Pendapatan Retribusi Daerah 

• Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 

• Pendapatan Asli Daerah Lainnya 

- Pendapatan Transfer 

• Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan 

o Dana Alokasi Umum 

o Dana Alokasi Khusus 

o Dana Bagi Hasil Pajak 

o Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
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• Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 

o Dana Otonomi Khusus 

o Dana Penyesuaian 

• Transfer Pemerintah Provinsi 

o Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

o Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 

 

- Pendapatan Lain-Lain yang Sah 

• Pendapatan Hibah 

• Pendapatan Dana Darurat 

• Pendapatan Lainnya 

 

• BELANJA 
- Belanja Operasi 

• Belanja Pegawai 

• Belanja Barang dan Jasa 

• Bunga 

• Subsidi 

• Bantuan Sosial 

• Hibah  

 

- Belanja Modal 

• Belanja Tanah 

• Belanja Peralatan dan Mesin 

• Belanja Gedung dan Bangunan 

• Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

• Belanja Aset Tetap Lainnya 

• Belanja Aset Lainnya   

- Belanja Tak Tersangka 
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• TRANSFER 
- Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota atau Desa 

• Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa 

• Bagi Hasil Retribusi ke Desa 

• Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa 

• PEMBIAYAAN 
- Penerimaan Pembiayaan 

• Penggunaan SiLPA 

• Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 

• Penjualan Investasi Lainnya 

• Pinjaman dari Pemerintah Pusat 

• Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 

• Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah 

• Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 

• Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 

• Pinjaman Luar Negeri 

• Pencairan Dana Cadangan 

- Pengeluaran Pembiayaan  

• Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 

• Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 

Otonom Lainnya 

• Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan 

Negara/Daerah 

• Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank/Lembaga 

Keuangan 

• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 

• Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri                                

• Penyertaan Modal Pemerintah 

• Pemberian Pinjaman Jangka Panjang 

• Pembentukan Dana Cadangan 
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Menurut Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 pasal 20 (5), belanja 

daerah dirinci menurut Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah dapat membuat LRA dengan tiga klasifikasi belanja 

yaitu LRA yang merinci unsur belanja berdasarkan Organisasi, Fungsi dan 

Jenis Belanja.  

Klasifikasi belanja seperti yang telah dirinci di atas adalah menurut jenis 

belanja, sedangkan klasifikasi menurut organisasi disesuaikan dengan 

susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Klasifikasi fungsi 

diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  pasal 16 

(4) antara lain sebagai berikut : 

1)   Pelayanan Umum 

2)   Ketertiban dan Keamanan 

3)   Ekonomi 

4)   Lingkungan Hidup 

5)   Perumahan dan Fasilitas Umum 

6)   Kesehatan 

7)   Pariwisata dan Budaya 

8)   Pendidikan 

9)   Perlindungan Sosial 

 

6. Penggunaan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran 
Berbasis Kinerja 

  

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 setiap 

aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi 

secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya 
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per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) 

dalam desain aktivitas. 

Dalam rangka penyusunan analisis biaya diperlukan prosedur-prosedur yang 

dapat menjawab pertanyaan berikut : 

− Berapa yang harus dibebankan pada suatu pelayanan sehingga dapat 

menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan pelayanan 

tersebut? 

− Apakah lebih efektif jika kita mengontrakkan pelayanan kepada pihak luar 

daripada melaksanakannya sendiri? 

− Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan, apa pengaruhnya 

pada biaya yang akan kita keluarkan? Biaya apa yang akan berubah dan 

berapa banyak perubahannya? 

− Biaya pelayanan apa yang harus dibayar tahun ini bila dibanding dengan 

tahun selanjutnya?  

 

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka 

diperlukan suatu alat/metode yaitu ASB. Dalam pembahasan ASB ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan : pertimbangan dalam membuat ASB, 

langkah-langkah untuk penghitungan biaya output, dan  formulasi ASB. 

 

1) Beberapa Pertimbangan dalam Membuat ASB 

Dalam membuat ASB terdapat beberapa pertimbangan yang dapat 

dipergunakan,  yaitu : 

(1) Pemulihan biaya (Cost recovery) 
Pemulihan Biaya berhubungan dengan penetapan biaya (fee) kepada 

pengguna untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang timbul 

dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. 

 
(2) Keputusan-keputusan pada tingkat penyediaan jasa 

Keputusan ini adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer 

pada tingkat penyediaan jasa yang sesuai untuk diberikan kepada 
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pengguna. Biaya-biaya yang relevan adalah biaya-biaya yang akan 

berubah ketika tingkat penyediaan jasa disesuaikan. Sebagai contoh, 

tingkat penyediaan jasa yang lebih rendah bisa mengurangi jumlah 

penggunaan orang pertahun dan biaya-biaya yang berhubungan. Hal 

ini akan mempunyai implikasi pada tingkat dan fungsi-fungsi biaya 

overhead dalam mendukung program pemenuhan personil.  

 

(3) Keputusan-keputusan berdasarkan benefit/cost 
Keputusan manfaat-biaya (benefit/cost) termasuk mengkaji alternatif 

suatu tindakan seperti apakah diluncurkan atau tidak suatu program. 

Biaya-biaya yang relevan untuk keputusan-keputusan ini adalah biaya 

yang akan berubah diantara pilihan-pilihan yang bersaing.  

 

(4) Keputusan investasi. 
Keputusan ini adalah keputusan yang menyangkut  perolehan aset, 

yang merupakan salah satu bentuk dari keputusan benefit/cost. 

Keputusan ini biasanya didukung oleh siklus penghitungan biaya (life 

cycle costing) yang mengambil atau memprediksi seluruh biaya modal 

dan operasional dari suatu aset selama umurnya. Hal ini membantu 

para pembuat keputusan dalam menetapkan kapan dan dengan apa 

untuk mengganti aset. 

 

2) Langkah-Langkah untuk  Penghitungan Biaya Output  

Ada enam langkah untuk penghitungan biaya-biaya output/outcome,       

yaitu :  

(1) 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 
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biro keuangan atau 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.  

 

(2) Menetapkan output untuk dihitung biayanya 
Mendefinisikan output 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 biro/bagian 

perencanaan serta biro/ bagian keuangan  paling berkompeten dalam 

langkah ini. 

Tindakan yang diperlukan : 

- Menetapkan kunci keberhasilan (key result area) atas struktur 

aktivitas program 

- Menetapkan dan membebaskan tarif  

- Menyediakan harga satuan 

 

(3) 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 
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Tanggung jawab untuk mengembangkan dasar biaya terletak pada 

staff biro/ 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. 

 

(4) Menetapkan proses alokasi 
Langkah berikutnya adalah mendefinisikan proses alokasi apa yang 

diperlukan untuk mengalokasikan sumber dana ke unit-unit kerja 

dimana biaya tersebut diperlukan. 

Terdapat tiga jenis alokasi biaya yang akan diperlukan untuk suatu 

penghitungan total biaya yaitu  : 

• Alokasi belanja operasional ke program 

• Alokasi belanja operasional ditambah dengan biaya yang 

mendukung program, ke kegiatan yang rinci. 

• Merealisir kedua jenis belanja tersebut di atas 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. 
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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 sebagai berikut : 

- 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. 

- Mengkaji hubungan sub aktivitas dengan output apakah ada 

hubungan langsung antar input-output (beberapa diantaranya 

menggunakan dasar pertimbangan untuk dasar alokasi). 

 

(5) 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 : 

 

- Mengalokasikan belanja operasional ke program-program    

dengan cara : 

• memperoleh komponen utama administrasi umum 

• menetapkan kebijakan pemicu biaya (cost driver) untuk biaya 

tidak langsung (overhead cost) 

• mengidentifikasikan tingkat materialitas komponen biaya 

overhead dan abaikan yang lainnya jika tidak material 

• menentukan dasar alokasi overhead yang berbeda pada setiap 

program (kenali karakteristik indikator input ) 
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• menggunakan metode perhitungan antara biaya dengan 

manfaatnya (cost  benefit) untuk memilih dasar alokasi yang 

sesuai. 

 

- Mengalokasikan belanja administrasi umum dan belanja 

pendukung program ke sub aktivitas dengan cara :  

• Dapatkan anggaran langsung pada setiap aktivitas di mana 

alokasi biaya overhead-nya diperlukan. 

• Tetapkan indikator input atas biaya variabel jika biaya 

langsungnya sangat bervariasi mungkin pendekatan total 

anggaran operasional atau anggaran kapital lebih baik. 

 

- Mengalokasikan biaya sub aktivitas ke output  dengan cara : 

• Tetapkan indikator output, apakah keluaran suatu sub aktivitas 

atau lebih 

• Jika lebih dari satu aktivitas maka indikator efisiensi 

menggunakan perbandingan input ke output, atau sebaliknya 

output ke input. 

(6) Melakukan penghitungan 

Ikhtisarkan langkah-langkah 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 untuk melakukan penghitungan sebagai berikut : 

- Rincikan biaya ke dalam kategori biaya tidak langsung (overhead) 

dan biaya langsung pada masing-masing sub aktivitas. 

- Aplikasikan persentase standar manfaat kepada belanja pegawai  

(Basic Pay) ke dalam biaya-biaya sub aktivitas. 
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- Dapatkan biaya historis, nilai buku dan unit pakai dari aset tetap 

yang berhubungan dengan sub aktivitas tersebut. 

- Dapatkan biaya modal atas aset tetap dari investasi yang 

pendanaannya melalui pinjaman 

- 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. 

- 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. 

 

Enam langkah tersebut diatas tidak seluruhnya dapat diterapkan dan dapat 

disesuai dengan kondisi pemerintah daerah yang ada. 

 

3) Formulasi Analisis Standar Belanja 

Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu  terlebih dahulu 

mengidentifikasi  belanja yang terdiri dari : 

• Belanja Langsung 

• Belanja Tidak Langsung 

 

 
TOTAL BELANJA = 

BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG
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Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang 

ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output  yang dihasilkan. 

Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja 

yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan 

seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam 

penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun 

anggaran  harus dialokasikan ke setiap program  atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

 

Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu : 

(1) Alokasi rata-rata sederhana adalah metode alokasi anggaran belanja 

tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi 

jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non 

investasi. 

(2) Alokasi bobot belanja langsung adalah metode alokasi anggaran 

belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan 

besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non 

investasi yang bersangkutan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metode Alokasi Rata-Rata Sederhana : 
 
Jumlah Belanja Tidak Langsung      

Jumlah Program / Kegiatan 

 
2. Metode Alokasi Bobot Belanja Langsung : 
 

Jumlah Anggaran  Belanja Langsung Kegiatan Non Investasi bersangkutan  =  Y  %
Jumlah Anggaran Belanja Langsung Seluruh Kegiatan Non Investasi 
 
Y %  x  Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung  =  
 
Alokasi Belanja Tidak Langsung ke setiap Kegiatan Non Investasi 
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Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung 

adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi 

yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan 

belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah 

berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran.  

 

ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau 

kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program 

atau kegiatan yang bersangkutan. 

 

Secara ringkas, seluruh uraian dalam pedoman ini pada dasarnya 

menjelaskan bagaimana ABK disusun dan keterkaitan tahapan secara 

menyeluruh. Penyusunan ABK dimulai dengan penetapan renstra yang 

menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program 

yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung 

program tersebut (UU 25/2004 pasal 7 (1)). 

 

Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup 

tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai 

dalam waktu satu tahun. Penetapan target kinerja pada program terlihat dari 

indikator outcome, sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari 

indikator output nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas 

 

Belanja Langsung setiap program/kegiatan   + 

Alokasi  Belanja Tidak Langsung ke setiap program/kegiatan  

Output dari program / kegiatan besangkutan 
 

=  Belanja Rata-Rata per Output 
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pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan 

kegiatan dalam rangka belanja investasi.  

 

Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan 

menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan 

perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan input sebagai 

dasar dari perhitungan standar biaya. Lingkup pengalokasian anggaran dan 

perhitungan total biayanya merupakan suatu ASB. Beberapa contoh 

penerapan ASB dalam penghitungan anggaran program / kegiatan dapat 

dilihat  pada Lampiran 3. 

 

Sesuai dengan kondisi di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka secara umum penerapan ASB dalam 

anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada bagan yang disajikan pada 

halaman berikut ini : 
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Bagan Tahapan Penerapan ASB dalam ABK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPJM DAERAH 
(RENSTRADA) 

RENSTRA SKPD 
- Visi  - Kebijakan 
- Misi  - Program 
- Tujuan - Kegiatan 

        RENJA SKPD 
- Kebijakan 
- Program 
- Kegiatan 

Analisis Standar Belanja
 Belanja Langsung 
 Belanja Tidak 

Langsung 
- Non Investasi 

RKPD 
- Ranc. KED 
- Prioritas 

Pemb. Daerah 
- Rencana Kerja 

dan 
Pendanaan 

RKP 
- Prioritas 

Pembangunan 
- Rancangan KEM : 

• arah kebijakan 
fiskal 

• progam K/L & 
kewilayahan 
(dlm KR & KP 
indikatif) 

Program 
Kegiatan 

INDIKATOR 
 
 

Output   Outcome   Benefit   Impact 

INPUT 
 SDM 
 Perj. Dinas
 Peralatan 
 Bahan 

- Barang 
- Jasa/Pelayanan 

Rp 
ASB     = Biaya Rata-Rata 
Output 
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Bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan RPJM Daerah yang disusun secara simultan dengan 

penyusunan renstra SKPD, renstra SKPD ditetapkan dengan 

peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan  RPJM daerah. 

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD dan 

bersifat indikatif. 

b. Dengan perpedoman pada renstra SKPD di atas dan mengacu pada 

RKP, SKPD menyusun renja SKPD yang memuat kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemda maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD 

sendiri disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan renja 

SKPD.   

c. Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, SKPD 

kemudian menentukan indikator input, output, outcome, dan sepanjang 

dapat ditentukan, sampai pada benefit dan impact. 

d. Berdasarkan output yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa, 

dan indikator input  (dana, sdm, perjalanan dinas, peralatan, dan 

bahan) SKPD kemudian melakukan perhitungan anggaran per jenis 

kegiatan dengan menggunakan ASB. 

e. Berdasarkan perhitungan tersebut maka unit kerja mengajukan 

anggarannya. Penjumlahan dari setiap anggaran per jenis kegiatan 

merupakan total anggaran untuk SKPD yang bersangkutan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

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 dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan 

dengan baik perlu ditetapkan  ASB, tolak ukur kinerja dan standar biaya. 

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 peningkatan produktivitas. Kedua tujuan tersebut 

mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja 

instansi –instansi di pemerintah daerah. 
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Semoga dengan tersusunnya buku pedoman APBD berbasis kinerja dapat 

membawa manfaat yang berarti bagi perkembangan pemerintah daerah 

dimasa yang akan datang. 

Buku pedoman ini akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
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