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Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur melalui 
berbagai macam undang-undang dan aturan turunannya yang meliputi 
pengaturan pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembangunan. Kajian ini berfokus pada tahap perencanaan 
dan penganggaran untuk “menemukenali” problem yang terbuka maupun 
tersembunyi ada dalam tahapan tersebut. Perencanaan dan penganggaran 
adalah dua hal yang sebenarnya merupakan satu paket tahapan. Perencanaan 
kegiatan pembangunan yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan 
anggaran. Sebab, anggaran merupakan instrumen penting untuk mencapai 
tujuan bernegara.

Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan didasarkan pada 
sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (UU KN), UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa (UU Desa), beserta peraturan turunannya seperti peraturan 
menteri. Undang-undang tersebut beserta turunannya mempunyai filosofi 
yang berbeda dalam memaknai proses perencanaan pembangunan. UU KN 
menjadikan program sebagai filosofinya, sedangkan UU SPPN menjadikan 
fungsi sebagai basis penganggaran. Keduanya menciptakan perencanaan dan 
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karena dapat memicu inefisiensi dan korupsi. 
Ketiga, menyatukan proses perencanaan dan 
penganggaran dengan menerbitkan peraturan 
pemerintah, namun dalam jangka panjang 
diperlukan revisi dan kodifikasi undang-undang 
tentang perencanaan dan penganggaran 
pembangunan. Keempat, menyesuaikan proses 
kerja yang tidak sinkron antar-kementerian/
lembaga (K/L). Kelima, membenahi dokumen 
Arsitektur dan Informasi Kinerja, RKP, dan Renja 
K/L agar mencantumkan lokasi program dan 
kegiatan. Keenam, melakukan penjadwalan 
pemilu dan pemilukada secara serentak dan 
menyinergikannya dengan proses perencanaan 
pembangunan. Ketujuh, membuat kebijakan, 
panduan, dan pendampingan penyusunan 
perencanaan berbasis bukti, baik untuk 
pemerintah pusat maupun daerah.

Kata kunci: perencanaan dan penganggaran, 
sinergi pusat dan daerah, perencanaan berbasis 
bukti.

penganggaran yang tidak kompatibel dan bahkan 
terputus, sehingga menimbulkan masalah cukup 
serius bagi kualitas dan integritas pembangunan 
di Indonesia. 

Kajian ini menemukan bahwa selain diskoneksi 
perencanaan dan penganggaran, ada sejumlah 
masalah lain yang melingkupi perencanaan 
dan penganggaran di Indonesia, yakni tidak 
sinerginya perencanaan pembangunan di tingkat 
pusat dan daerah, tidak selarasnya jadwal atau 
waktu perencanaan pembangunan antara pusat 
dan daerah, dan minimnya bukti dipakai sebagai 
dasar persetujuan program dan anggaran. Meski 
sebenarnya, bukti telah dipakai dalam dokumen 
perencanaan jangka menengah dan tahunan. 

Untuk mengatasi hal ini, sejumlah solusi 
bisa diimplementasikan di antaranya dengan: 
Pertama, melakukan sinergi perencanaan dan 
penganggaran dari awal sampai akhir, sehingga 
hanya ada satu pagu anggaran. Kedua, 
menutup ruang negosiasi anggaran di parlemen 
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Era reformasi mengamanatkan perubahan perencanaan pembangunan 
yang lebih baik dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sejak 
disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 

KN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (UU SPPN), pemerintah Indonesia memiliki dua jalur berbeda dalam 
perencanaan dan penganggaran pembangunan. Jalur pertama diatur melalui 
UU SPPN yang mengatur mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan 
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat 
nasional dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
Jalur kedua diatur melalui UU KN yang mengatur tata acara pembiayaan 
program melalui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 
tiap tahun. Meski demikian, keduanya saling terkait sebagai sebuah kesatuan 
perencanaan dan penganggaran. Di samping kedua jalur teknokratik ini, dikenal 
pula jalur politik, yakni pembahasan RKP dan RAPBN di Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) sebagai lembaga tinggi negara yang ikut mengesahkan APBN 
sebagai undang-undang. 

Prinsip partisipasi masyarakat sejatinya telah diatur dalam UU SPPN dan UU 
KN, namun pada implementasinya, pelibatan masyarakat secara langsung dalam 
perencanaan pembangunan bukanlah hal sederhana. Jadwal pembahasan 

Pendahuluan 1



2

bersama masyarakat yang sangat terbatas, 
problem pada metode keterwakilan masyarakat, 
dan sumber daya yang terbatas yang berakibat 
pada negosiasi program yang diusulkan oleh 
masyarakat (bottom-up) dan usulan pemerintah 
melalui SKPD serta kementerian/lembaga (top-
down), sering kali menjadi alasan utama sulit 
terwujudnya perencanaan pembangunan yang 
berkualitas. 

Presiden Joko Widodo pada Februari 2016 
juga meminta agar semua menteri Kabinet Kerja 
dan pemerintah daerah untuk meninggalkan 
paradigma lama “money follows function” dan 
menggunakan paradigma baru “money follows 
program” agar program- program prioritas 
pemerintah pusat dan daerah dapat terbiayai. 
Menurut Presiden, hal ini juga dapat mengatasi 
inefisiensi anggaran yang sering terjadi akibat 
anggaran dibelanjakan untuk program yang 
bukan prioritas. 

1.1. Tinjauan Kritis terhadap Perencanaan 
Pembangunan di Indonesia 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
Knowledge Sector Initiative (KSI) melakukan 
tinjauan kritis untuk melihat kesenjangan (gap) 
antara norma dan praktik serta sumbatan 
(bottlenecks) yang terjadi selama proses 
perencanaan pembangunan. Berbagai riset dan 
kajian mengenai hal ini sudah pernah dilakukan 
oleh lembaga lain sebelumnya. Namun, riset dan 
kajian tersebut belum melihat perkembangan 
terbaru pada pemerintahan Joko Widodo seperti 
berlakunya UU Desa, perubahan paradigma baru 
“money follows program” untuk penganggaran 
menggantikan paradigma “money follows 
function”, dan adanya wacana penggabungan 
peran perencanaan dan penganggaran yang 
selama ini dipegang terpisah oleh Bappenas 
dan Kementerian Keuangan. Ditambah lagi, saat 
ini UU SPPN dan UU KN telah masuk dalam 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 
2015- 2019.

Apakah inisiatif perubahan yang dicanangkan 
Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki proses 
dan kebijakan perencanaan pembangunan 
nasional dapat memberikan dampak positif 

terhadap kualitas kebijakan perencanaan 
pembangunan nasional? Atau inisiatif tersebut 
masih belum dapat mengubah akar persoalan 
(root causes) yang dihadapi pembuat kebijakan 
dalam merumuskan kebijakan perencanaan 
pembangunan nasional yang berkualitas tinggi 
dan berdampak positif bagi kesejahteraan 
masyarakat? 

Tinjauan kritis ini diharapkan dapat 
“menemukenali” dan memotret isu-isu strategis 
dan persoalan kunci yang ada dalam proses 
dan perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan nasional. Sehingga, langkah dan 
strategi dapat disusun untuk memperbaiki dan 
menata sistem dan proses perumusan kebijakan 
perencanaan pembangunan nasional. 

Salah satu kegiatan utama program KSI, 
sebagai bentuk kerja sama pemerintah Indonesia 
dan Australia, adalah mendukung penguatan 
peran dan kapasitas pemerintah Indonesia dalam 
memanfaatkan bukti guna merumuskan kebijakan 
pembangunan nasional yang berkualitas dan 
efektif. Sebab itu, KSI berharap tinjauan kritis 
ini menjadi masukan dan rekomendasi untuk 
memperkuat sistem dan proses pemanfaatan 
bukti dalam perumusan kebijakan pembangunan 
nasional. 

1.2. ‘Money Follows Program’
Pada Februari 2016, Presiden Joko Widodo 

meminta seluruh menteri Kabinet Kerja untuk 
meninggalkan paradigma money follows 
function (kebutuhan dana mengikuti fungsi) 
dan menggunakan paradigma money follows 
program (kebutuhan dana mengikuti program) 
pada penyusunan RKP 2017. Menurut Jokowi, 
money follows program  adalah pendekatan 
anggaran yang lebih berfokus pada program 
atau kegiatan yang terkait langsung dengan 
prioritas nasional serta memberikan dampak 
langsung bagi masyarakat. Dengan  money 
follows program, belanja tidak lagi dibagi secara 
merata kepada setiap tugas dan fungsi (Bisnis.
com, 2017). 

Selain berlaku untuk pemerintah pusat, 
Presiden menginginkan agar paradigma money 
follows program diterapkan juga di daerah agar 
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anggaran dapat dioptimalkan untuk mendanai 
program prioritas masing-masing daerah. 
Penganggaran dengan paradigma ini mendukung 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) secara holistik, terintegrasi, tematik, 
dan spasial (HITS). Secara singkat, paradigma 
ini dilakukan dengan cara mengamankan 
alokasi program prioritas, relokasi kegiatan 
yang pelaksanaannya telah cukup, dan efisiensi 
program yang nonprioritas (DPRD DIY, 2016).

Meski paradigma baru ini mulai dilaksanakan 
pemerintah pusat pada saat menyusun RKP 2017, 
namun belum ada panduan dari pemerintah pusat 
mengenai penyusunan anggaran menggunakan 
metode ini. Juga, belum ada studi yang melihat 
perubahan dalam penyusunan RKP/RKPD 
dan APBN/APBD setelah diperkenalkannya 
paradigma ini.

1.3. Pertanyaan Penelitian 
Untuk menjawab persoalan di atas, tinjauan 

kritis ini menyasar empat isu strategis, yakni 
tahapan perencanaan pembangunan, kebijakan, 
aktor, dan proses politik. Tinjauan kritis ini juga 
menjawab lima pertanyaan kunci, yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan dan 
penganggaran pembangunan nasional di 
Indonesia saat ini? 

2. Bagaimana bukti digunakan untuk 
perencanaan pembangunan nasional?  

3. Apa isu strategis dan sumbatan yang 
memengaruhi kualitas perencanaan 
pembangunan nasional di Indonesia?  

4. Apa langkah dan kebijakan yang mungkin 

bisa ditawarkan untuk meminimalisasi 
hambatan dan mendorong perbaikan 
sistemik pada perumusan kebijakan 
perencanaan pembangunan nasional 
tersebut?  

5. Siapa saja mitra strategis yang penting 
untuk dilibatkan guna mendorong 
perubahaan sistemik proses perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan 
nasional? Dan apa peran mereka secara 
rinci?  

1.4. Metode Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi, 

studi ini menggunakan metode:
1. Desk review; melakukan analisis pada 

sejumlah penelitian dan data-data yang 
tersedia.

2. Focus Group Discussion (FGD); melakukan 
diskusi terbatas bersama pakar, pegiat 
perencanaan dan penganggaran, dan 
pemerintah pusat dan daerah.

3. Wawancara narasumber kunci; melakukan 
wawancara langsung dengan informan 
kunci seperti anggota DPR RI, Ketua 
BPK RI, Kementerian Dalam Negeri, dan 
Bappenas.

1.5. Narasumber Penelitian 
Selama melaksanakan FGD dan wawancara, 

peneliti berhasil mendapatkan informasi penting 
dari beberapa pemangku kepentikan. Sebab itu, 
peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu studi ini, di 
antaranya:

No Nama Jabatan/Instansi

1 Andrinof Chaniago Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2016
2 Yanuar Nugroho Deputi II Kantor Staf Presiden

Mantan Asisten Ahli Kepala UKP4
3 Dida Heryadi Salya Widyaiswara Bappenas

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas 
4 I Made Suwandi Komisioner ASN 

Mantan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri 
5 Eva Kusuma Sundari Anggota DPR RI, Fraksi PDIP
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6 Ledia Hanifa Anggota DPR RI, Fraksi PKS
7 Harry Azhar Azis Kepala BPK RI

Mantan Ketua Banggar DPR RI
8 Maurist Panjaitan Direktur Pendapatan Daerah

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
9 Erman Rahman The Asia Foundation
10 Sunadji Zamroni IRE Yogyakarta
11 Ronald Rofiandri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
12 JD (Anonymous) Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu
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Perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami beberapa kali 
perubahan kebijakan. Pada era Orde Baru, pemerintah memperkenalkan 
konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai satu-

satunya pedoman bagi perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan 
daerah. GBHN ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 
dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR selama lima tahun 
periode pemerintahan. 

Dengan adanya perubahan bentuk pemerintahan dari parlementer ke 
presidensial yang berdampak pada perubahan hubungan antara MPR dan 
Presiden, GBHN tidak lagi diatur di dalam UUD 1945. Sebagai gantinya, 
pemerintah mengesahkan UU 25/ 2004 tentang SPPN yang disahkan pada era 
pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Undang-undang ini mengatur bahwa 
yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 
suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP 20 tahunan), 
jangka menengah (RPJM 5 tahunan), dan tahunan (RKP 1 tahunan) yang 
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 
pusat dan daerah. 

Sementara itu, UU KN mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Tinjauan Legal Perencanaan 
dan Penganggaran 

Pembangunan di Indonesia
2
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sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah 
pusat dan daerah yang disetujui oleh DPR/
DPRD. APBN/APBD mempunyai fungsi 
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi dan stabilisasi. Sebab itu, APBN/
APBD menjadi satu bagian tak terpisahkan dari 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Penyusunan Rancangan APBN berpedoman 
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
Sedangkan penyusunan Rancangan APBD 
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). 

Dapat dilihat pada Diagram 1 di bawah ini 
bahwa tahapan perencanaan dan penganggaran 
di Indonesia saling terhubung dan memengaruhi 
satu sama lain. Alur pada diagram tidak 
mengalami perubahan sejak UU KN dan UU 
SPPN ditetapkan pada 2003 dan 2004. Selain itu, 
dapat dilihat bahwa—idealnya—penganggaran 
seharusnya merupakan refleksi dari program 
pemerintah yang telah disusun dalam dokumen 
perencanaan. Namun pada kenyataannya, 
sinergi perencanaan dan penganggaran tidak 
semudah dan sesederhana itu sebagaimana 
akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

2.1.  Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional

Dalam UU SPPN disebutkan bahwa 
perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. Sementara itu, 
pembangunan nasional adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 
dalam rangka mencapai tujuan bernegara. SPPN 
bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku 
pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi 
antardaerah, ruang, waktu, fungsi 
pemerintah serta antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi 
antara perencanaan, pengangguran, 
pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber 

daya secara efisien, efektif, berkeadilan 
dan berkelanjutan.

Dalam UU SPPN juga dikenal tiga ruang 
lingkup perencanaan pembangunan nasional. 

Renstra-KL

RPJM 
Nasional

RPJM 
Daerah

Renstra-
SKPD

RPJP Nasional/
(UU No. 
17/2007)

Visi, Misi, Program 
Presiden

Visi, Misi, Program 
Kepala Daerah

RPJP Daerah

Renja-KL RKA-KL Rincian 
APBN

RKP RAPBN

Dijabarkan

Dijabarkan

Acuan Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Dijabarkan

Acuan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

APBN

RKPD 
Daerah

RAPBD APBD

Renja-SKPD RKA-SKPD Rincian 
APBD

Diserasikan melalui Musrenbang

Pem
erintah Pusat

Pem
erintah D

aerah

UU SPPN
UU KN

Diagram 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

Sumber: Kemenkeu, 2013 
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Pertama, Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) yang memuat visi misi rencana 
pembangunan 20 tahun. Kedua, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang 
merupakan turunan atas RPJP untuk rencana 
pembangunan lima tahun. Ketiga, Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rencana 
kerja tahunan pemerintah dengan berpedoman 
pada RPJMN. Bappenas atau Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki 
peran sentral dalam merumuskan ketiga 
dokumen perencanaan pembangunan nasional 
tersebut. 

Tidak berbeda dengan sistem perencanaan 
pembangunan di tingkat nasional, perencanaan 

pembangunan di tingkat daerah juga terdiri 
dari rencana pembangunan jangka panjang, 
menengah, dan tahunan. SPPN mengamanatkan 
adanya sinergisitas perencaan pembangunan 
yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan di Indonesia 
diatur dalam beberapa produk hukum yang 
berbeda. Peraturan yang menjadi dasar bagi 
perencanaan pembangunan di Indonesia antara 
lain: 

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Tabel 1. Tahapan Perencanaan, Output, dan Penjelasannya

Tahapan Keterangan (output dan penjelasan)
Nasional Daerah

Penyusunan 
Rencana

• Rancangan RPJP Nasional
• Rancangan RPJMN
• Rancangan Rencana Strategis 

Kementerian/ Lembaga Renstra-K/L)
• Rancangan Rencana Kerja K/L (Renja-

K/L)
• Musyawarah Rencana Pembangunan 

Nasional (Musrenbang)

• Rancangan RPJPD
• Rancangan RPJMD
• Rancangan Rencana Srategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD)

• Rancangan Rencana Kerja SKPD 
(Renja-SKPD)

• Musyawarah Rencana Pembangunan 
Daerah (Musrenbang)

Penetapan 
Rencana

• UU tentang RPJP Nasional
• Peraturan Presiden tentang RPJMN
• Peraturan Presiden tentang RKP dan 
• Renstra-K/L
• Renja-K/L

• Perda tentang RPJPD 
• Peraturan Kepala Daerah tentang 

RPJMD
• Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
• Renstra SKPD)
• Renja SKPD

Pengendalian 
Pelaksanaan 
Rencana

• Dilakukan oleh masing-masing pimpinan 
K/ L

• Bappenas menghimpun dan 
menganalisis hasil pemantauan 
pelaksanaan rencana pembangunan 
dari masing-masing K/L sesuai dengan 
tugas dan kewenangannya

• Dilakukan oleh masing-masing pimpinan 
SKPD

• Bappeda menghimpun dan menganalisis 
hasil pemantauan pelaksanaan rencana 
pembangunan dari masing-masing 
SKPD sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya

Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana

• K/L melakukan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan periode 
sebelumnya

• Bappenas menyusun evaluasi rencana 
pembangunan berdasarkan hasil 
evaluasi pimpinan K/L

• Hasil evaluasi menjadi bahan bagi 
penyusunan rencana pembangunan 
untuk periode berikutnya

• SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan periode 
sebelumnya

• Bappeda menyusun evaluasi rencana 
pembangunan berdasarkan hasil 
evaluasi pimpinan SKPD

• Hasil evaluasi menjadi bahan bagi 
penyusunan rencana pembangunan 
untuk periode berikutnya

Sumber: UU 25 Tahun 2004
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025.

4. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa.

5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah.

Selain peraturan tersebut, masih terdapat 
sejumlah peraturan setingkat menteri yang 
menjadi acuan dan panduan dalam perencanaan 
pembangunan di tingkat daerah. Misalnya, 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Selanjutnya, perencanaan pembangunan 
dapat dibagi menjadi empat tahapan, yakni 
penyusunan rencana, penetapan rencana, 
pengendalian dan pelaksanaan, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana. Secara lebih rinci (lihat 
Tabel 1), setiap tahapan memiliki output dan 
karakteristik permasalahan masing-masing.

Sementara terkait dengan proses perencanaan 
pembangunan, peraturan perundang-undangan 
mengenal tiga jenis pendekatan (lihat Tabel 2).

2.2.  Sistem Penganggaran Pembangunan 
Nasional

Dalam kerangka pembangunan nasional, 
sistem penganggaran merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 2 UU SPPN yang 
menyatakan bahwa salah satu tujuan disusunnya 
sistem perencanaan pembangunan nasional 
adalah untuk menjaga konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Kendati demikian, sistem 
penganggaran hingga saat ini tidak diatur secara 
terintegrasi dalam satu peraturan perundang-
undangan yang utuh. Sebagaimana telah 
disinggung sebelumnya, UU SPPN tidak memuat 
ketentuan yang mengatur tentang penganggaran 
pembangunan. 

Siklus Anggaran Nasional
Siklus anggaran pembangunan nasional 

setidaknya terbagi dalam lima tahap, yaitu: 1) 
perencanaan anggaran, 2) penetapan anggaran, 
3) pelaksanaan anggaran, 4) pelaporan dan 
pencatatan anggaran, serta 5) pemeriksaan dan 
pertanggungjawaban anggaran. 

Dalam praktiknya, setiap tahapan dalam 
siklus anggaran ini memiliki irisan dengan tahun 
anggaran sebelum dan sesudahnya. Sebagai 
contoh, tahap pelaksanaan dan pelaporan 
anggaran tahun 2017 beririsan dengan tahapan 
perencanaan dan penetapan anggaran tahun 
2018, serta beririsan dengan tahap pemeriksaan 
anggaran tahun 2016 (Kemenkeu, 2013) (lihat 
Diagram 2). 

Tabel 2. Pendekatan dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pendekatan Kondisi ideal

Pendekatan Politik
Pemilihan Presiden/kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan 
sebagai hasil proses politik, khususnya penjabaran visi, misi, dan kontrak 
politik selama pemilu ke dalam RPJMN/RPJMD.

Proses Teknokratik Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau 
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif
Melibatkan semua pelaku pembangunan baik penyelenggara negara maupun 
masyarakat seperti masyarakat sipil, dunia usaha, profesional, pemuka 
masyarakat/agama/adat, dan lain-lain. Contohnya, Musrenbang.
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Dari kelima tahap siklus anggaran nasional 
tersebut, tulisan ini akan berfokus pada bagian 
pertama dan kedua, yakni perencanaan dan 
penetapan, yang disebut sebagai proses 
penganggaran pembangunan nasional. Proses 
penganggaran dilaksanakan satu tahun sebelum 
tahun pelaksanaan anggaran. Perencanaan 
dan penetapan anggaran tahun 2018, misalnya, 
dilaksanakan pada 2017. Adapun tahap ketiga 
dan seterusnya bukan bagian dari proses 
penganggaran.

Peraturan perundang-undangan yang 
menjadi acuan dan dasar hukum dalam proses 
penganggaran nasional adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Wilayah Penganggaran Pemerintah
Sesuai dengan ketentuan dalam UU KN, 

proses penganggaran dilaksanakan satu tahun 
sebelum tahun pelaksanaannya. Penganggaran 
untuk tahun anggaran 2018, misalnya, dimulai 
sejak Januari 2017. RKP merupakan ouput 
proses perencanaan pembangunan yang 
digawangi oleh Bappenas dengan mengacu 
pada Arah Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. 

Dari sekian tahap proses penganggaran yang 
diatur dalam perundang-undangan, secara garis 
besar tahapan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertama, berdasarkan rumusan prioritas 
pembangunan nasional yang dituangkan 
dalam rancangan awal RKP dan arah 
kebijakan yang diinginkan oleh Presiden, 
Kementerian Keuangan bersama dengan 
Bappenas menyusun pagu indikatif untuk 
K/L dengan mempertimbangkan kapasitas 
fiskal, penyesuaian paduk (baseline), kajian 
usulan inisiatif baru, serta evaluasi program 
yang sedang berjalan. Direktorat Jenderal 
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan 
memiliki peran krusial dalam proses ini 
karena merupakan pihak yang menetapkan 
pagu indikatif setiap K/L. Pagu indikatif 
disampaikan kepada setiap K/L pada bulan 
Maret tahun perencanaan anggaran melalui 
Surat Edaran Bappenas. Kendati demikian, 
perubahan pagu indikatif yang dirumuskan 
masih sangat mungkin terjadi. Penyusunan 
pagu indikatif dilaksanakan sejak Januari-
Maret tahun perencanaan anggaran 
(Kemenkeu, 2013)

2. Kedua, dengan mengacu pada pagu 
indikatif yang sudah ditetapkan dan 
rancangan awal RKP, setiap K/L menyusun 
Rencana Kerja (Renja). Pada proses 
ini, terjadi pertemuan tiga pihak, yakni 
1) Bappenas yang direpresentasikan 
oleh beberapa direktorat sektoral, 
2) Kementerian Keuangan yang 

Tahun 
Anggaran 

2016

Tahun 
Anggaran 

2016

Tahun 
Anggaran 

2016

Diagram 2. Keterkaitan Tahapan Anggaran

Sumber: Kemenkeu, 2013
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direpresentasikan oleh DJA, dan 3) 
K/L Sektoral yang direpresentasikan 
oleh Biro Perencanaan. Renja K/L yang 
ditetapkan menjadi acuan dalam proses 
penyempurnaan rancangan awal RKP 
dan materi diskusi antara pemerintah dan 
DPR dalam pembahasan pendahuluan 
Rancangan APBN (Kemenkeu, 2013). 
Proses pembahasan pendahuluan 
RAPBN sangat memengaruhi perubahan 
pagu indikatif setiap K/L karena bisa ada 
perbedaan parameter yang digunakan oleh 
pemerintah dan DPR. Misalnya, adanya 
inisiatif program baru usulan DPR dan 
perubahan kebijakan asumsi ekonomi 
makro.

3. Ketiga, dengan memperhatikan proses 
pembahasan pendahuluan RAPBN 
antara pemerintah dan DPR serta 
pagu indikatif setiap K/L, Kementerian 
Keuangan selanjutnya menyusun dan 
menetapkan pagu anggaran yang 
selanjutnya disampaikan ke seluruh 
K/L selambat-lambatnya pada akhir Juli 
tahun perencanaan anggaran. Sampai 
pada tahap ini, setiap K/L sudah memiliki 
kejelasan anggaran yang akan menjadi 
bagiannya (Kemenkeu, 2013). 

4. Keempat, K/L menyusun Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) berdasarkan pagu 
anggaran yang telah ditetapkan. Sesuai 
aturan, Kementerian Keuangan dan 
Bappenas bertugas untuk menelaah RKA 
yang disusun setiap K/L yang meliputi 

konsistensi antara RKA dengan RKP, 
standar biaya, dan kelayakan anggaran 
atas sasaran kinerja. RKA yang telah 
ditelaah dikompilasi oleh Kementerian 
Keuangan untuk menjadi acuan utama 
dalam penyusunan Nota Keuangan, 
Rancangan APBN, dan Rancangan UU 
APBN (Kemenkeu, 2013). 

Wilayah Penganggaran oleh Pemerintah dan 
DPR

Setelah Kementerian Keuangan dan 
Bappenas merampungkan telaah konsistensi atas 
RKA-K/L, Presiden selanjutnya menyerahkan 
sejumlah dokumen penganggaran kepada DPR 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama pada 
Agustus tahun perencanaan anggaran. Biasanya, 
dilaksanakan satu hari sebelum peringatan hari 
kemeredekaan RI. Dokumen-dokumen tersebut 
adalah Nota Keuangan APBN, Rancangan APBN, 
Rancangan UU APBN, Himpunan RKA-K/L, serta 
semua dokumen pendukung lainnya. Setelah 
APBN ditetapkan, K/L melakukan penyesuaian 
anggaran sesuai dengan yang disepakati dan 
ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. 

Berdasarkan ketentuan, proses pembahasan 
anggaran antara pemerintah dan DPR berlangsung 
selama tiga bulan sejak disampaikannya Nota 
Keuangan oleh Presiden hingga rapat paripurna 
penetapan Rancangan APBN menjadi APBN di 
DPR RI. Proses pembahasan anggaran antara 
pemerintah dan DPR pada Agustus hingga 
Oktober tahun perencanaan anggaran dapat 
dliihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Proses Pembahasan RUU tentang APBN dan Nota Keuangan APBN

Kegiatan
Agustus September Oktober

Dasar Hukum
I II III IV I II III IV I II III IV

RAPAT PARIPURNA: Presiden 
menyampaikan RUU APBN 
beserta Nota Keuangan dan 
dokumen pendukung.

                       

Pasal 15 ayat (1) UU 
17/2003; Pasal 156, Pasal 
159 ayat (1) UU 27/2009; 
Pasal 153 ayat (1), Pasal 
214 Tatib DPR RI

Pandangan umum fraksi-fraksi 
terhadap RUU APBN dan Nota 
Keuangan.                        

Pasal 150 ayat (2) UU 
27/2009; Pasal 153 ayat 
(2) Tatib DPR RI
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Kegiatan
Agustus September Oktober

Dasar Hukum
I II III IV I II III IV I II III IV

Jawaban pemerintah atas pan-
dangan umum fraksi atas RUU 
APBN dan Nota Keuangan.                        

Pasal 150 ayat (3) UU 
27/2009; Pasal 153 ayat 
(4) Tatib DPR RI

Rapat kerja Badan Anggaran 
DPR dengan pemerintah (Men-
teri Keuangan dan Gubernur 
BI).                        

Pasal 150 ayat (4) UU 
27/2009; Pasal 65, Pasal 
66 Tatib DPR RI

Rapat kerja Komisi VII dan XI 
dengan mitra kerja mengenai 
asumsi dasar dan RUU APBN.                        

Pasal 96 ayat (2) UU 
27/2009; Pasal 53 ayat (2), 
Pasal 155 Tatib DPR RI

Rapat kerja/RDP komisi-komisi 
dengan mitra kerja mengenai 
RKA-K/L.                        
Rapat internal DPR RI 
membahas hasil rapat kerja/
RDP komisi dengan mitra kerja 
mengenai RKA K/L.                        

Pasal 65, Pasal 107 UU 
27/2009; Pasal 155 Tatib 
DPR RI

Rapat panitia kerja mengenai 
RUU APBN dan Nota 
Keuangan.                        

Pasal 65, Pasal 107 UU 
27/2009; Pasal 155 Tatib 
DPR RI

Rapat tim perumus draf RUU 
APBN.                        

Pasal 65 UU 27/2009; 
Pasal 155 Tatib DPR RI

Rapat kerja Badan Anggaran 
DPR RI dengan pemerintah 
(Menteri Keuangan dan Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, dan 
Gubernur BI).                        

Pasal 159 UU 27/2009; 
Pasal 155 ayat (4) Tatib 
DPR RI

Anggota Badan Anggaran DPR 
RI dari komisi menyampaikan 
hasil pembahasan Badan 
Anggaran kepada komisi terkait 
secara tertulis.                        

Pasal 155 ayat (4) Tatib 
DPR RI

Rapat kerja/RDP komisi-
komisi dengan mitra kerja 
mengenai penyesuaian RKA/
KL sesuai hasil pembahasan 
Badan Anggaran (selama tujuh 
hari kerja untuk disampaikan 
kembali ke Badan Anggaran 
agar ditetapkan).                        

Pasal 155 ayat (3) dan 
ayat (7) Tatib DPR RI

Penyampaian hasil penye-
suaian oleh komisi-komisi 
dengan mitra kerja kepada 
Badan Anggaran dan Menteri 
Keuangan.                        

Pasal 96 UU 27/2009; 
Pasal 155 ayat (3) dan 
ayat (7) Tatib DPR RI

RAPAT PARIPURNA:
1.  Penyampaian laporan hasil 

pembahasan tingkat I di 
Badan Anggaran

2.  Pernyataan persetujuan/
penolakan setiap fraksi 
secara lisan

3.  Penyampaian pendapat 
akhir pemerintah                        

Pasal 15 ayat (4) UU 
17/2003; Pasal 151, Pasal 
159, Pasal 159 ayat (4) UU 
27/2009; Pasal 155 ayat 
(5) Tatib DPR RI

Sumber: Kemenkeu 2013
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Setelah APBN ditetapkan oleh pemerintah 
bersama DPR, Kementerian Keuangan 
menyampaikan surat edaran ke setiap K/L 
mengenai pagu anggaran yang disepakati. 
Ini yang kemudian menjadi rujukan dalam 

menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
K/L (DIPA-K/L) dan Rincian Alokasi APBN yang 
ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). 
Keppres tersebut menjadi acuan dalam tahap 
pelaksanaan anggaran.
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Alur kebijakan publik secara sederhana dapat dimaknai sebagai 
proses yang terus berlanjut dari definisi masalah (problem definition), 
penentuan agenda (agenda setting), pengembangan kebijakan (policy 

development), implementasi (implementation), evaluasi kebijakan (policy 
evaluation), kembali lagi ke definisi masalah dan begitu seterusnya (Jann dan 
Wegrich, 2007). 

Diagram 3. Siklus Kebijakan

Kondisi Faktual Perencanaan 
dan Penganggaran 

di Indonesia
3

definisi 
masalah

penentuan 
agenda

evaluasi 
kebijakan

pengem-
bangan 

kebijakan

implemen-
tasi 
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Sayangnya, alur penyusunan kebijakan model 
klasik di atas tidaklah menggambarkan realitas 
yang sesungguhnya. Alur penyusunan kebijakan 
cenderung berada dalam lingkungan yang tidak 
vakum karena dipengaruhi oleh keterbatasan 
waktu, koordinasi antarinstansi, kepentingan, 
pertukaran (trade-off) kebijakan, politik, sumber 
daya manusia, dan sumber daya pendanaan.

Dalam meningkatkan kualitas penyusunan 
kebijakan ada jurang antara teori dan realitas 
serta praktik di lapangan. Diagram 3 di atas 
hanya untuk memberikan gambaran untuk 
memahami alur penyusunan kebijakan—yang 
sebenarnya sangat rumit—dengan mudah. Jika 
ditelusuri lebih dalam, proses perencanaan 
kebijakan pembangunan di Indonesia tidak sama 
dengan alur pada diagram tersebut.

3.1. Problem Utama Perencanaan 
Pembangunan di Indonesia

Realitas atas proses perencanaan yang 
tidak terintegrasi dengan penganggaran sudah 
disadari oleh internal pemerintah dan kalangan 
nonpemerintah. Salah satu penyebabnya adalah 
proses perencanaan selama ini berada di bawah 
koordinasi Bappenas, sedangkan penganggaran 
berada di bawah koordinasi Kementerian 
Keuangan. Kondisi tersebut memunculkan 
sejumlah persoalan pada perencanaan 
pembangunan (Bappenas, 2015). 

Penyebab lain, tidak sinerginya perencanaan 
pembangunan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, baik dari konten 
perencanaan pembangunan (RPJD terhadap 
RPJMN, atau RKPD terhadap RKP) maupun dari 
tahapan perencanaan dan penganggaran. Hal ini 
menjadi semakin rumit karena wewenang untuk 
melakukan sinergi antara pusat dan daerah ada 
di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri 
(Bappenas, 2015).

Selain itu, kualitas perencanaan pembangunan 
juga menjadi problem yang tidak kalah penting. 
Secara umum, penerapan kebijakan berbasis 
bukti (evidence-based policy/EPB) masih 
menjadi tantangan di Indonesia. Menurut kajian 
yang dilakukan oleh Knowledge Sector Initiative, 
ada enam hambatan utama dalam penerapan 

EBP di Indonesia, yakni kurangnya pendanaan, 
kurangnya kebijakan yang mendorong 
penggunaan EBP, kurangnya kapasitas pembuat 
kebijakan, kurangnya interaksi antara penyedia 
dan pengguna bukti dalam proses pengambilan 
kebijakan, minimnya ketersediaan dan akses 
terhadap data, dan terakhir, rendahnya kualitas 
riset dan analisis. 

Keempat problem utama seperti pada 
Diagram 4 telah menjadi persoalan laten 
perencanaan dan penganggaran di Indonesia. 
Masalah-masalah tersebut menyebabkan 
pembangunan tidak terarah, inefisiensi anggaran, 
dan maladministrasi. 

3.1.1. Diskoneksi Perencanaan dan 
Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran yang diatur 
oleh undang-undang yang terpisah dan dikerjakan 
oleh kementerian yang berbeda menyebabkan 
terjadinya diskoneksi antara perencanaan dan 
penganggaran selama ini. Akibatnya, dokumen 
perencanaan tidak serta-merta menjadi satu-
satunya rujukan bagi penyusunan anggaran. 

Secara filosofis, ada perbedaan mendasar 
antara UU SPPN dan UU KN. UU SPPN 
menjadikan program sebagai landasan berpikir, 

Diskoneksi 
perencanaan 

dan 
penganggaran

Sinergi 
perencanaan 

pusat dan daerah

Ketidaksesuaian 
jadwal 

pembahasan 
antara pusat dan 

daerah

Perencanaan dan 
penganggaran 
belum berbasis 

bukti

Diagram 4. Problem Utama Perencanaan 
Pembangunan di Indonesia
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sedangkan UU KN menjadikan fungsi (dari 
setiap K/L) sebagai landasan penyusunan 
anggaran (Bappenas, 2015). Hal ini pula yang 
menyebabkan gagalnya money follows program 
yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. 
Sebab, meskipun dalam perencanaan sudah 
berdasarkan program prioritas nasional, dalam 
penganggaran, berdasarkan hasil wawancara 
dengan pembuat kebijakan (DPR, BPK, dan 
Kemendagri), masih menggunakan formula 
penambahan anggaran 10% dari tahun 
sebelumnya untuk setiap K/L, tanpa melihat K/L 
tersebut mempunyai program prioritas atau tidak.

Perencanaan dan penganggaran seharusnya 
dikerjakan secara terintegrasi dalam satu 
tahapan. Perencanaan dan penganggaran 
merupakan bagian dari manajemen 
pembangunan yang didesain untuk mewujudkan 
cita-cita pembangunan nasional. Sehingga, 

sinergisitas keduanya menjadi kunci dalam 
mewujudkan rencana pembangunan jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan. 

Penyimpangan dari proses perencanaan 
menuju penganggaran kerap terjadi karena peran 
lembaga perencana, yakni Bappenas, hanya 
sampai pada tahap penyusunan pagu indikatif. 
Bappenas tidak lagi terlibat dalam penyusunan 
anggaran yang selama ini digarap oleh 
Kementerian Keuangan (c.q. Dirjen Anggaran) 
bersama dengan K/L dan konsultasi dengan 
DPR RI. Sebagaimana dapat dilihat dalam 
Tabel 4, peran Bappenas terbatas pada tahap 
perencanaan saja. Pada tahap penganggaran, 
pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban, Bappenas tidak lagi 
terlibat secara intensif. Peran Bappenas pada 
tahapan setelah perencanaan tidak signifikan 
dalam memengaruhi hasil. 

Diagram 5. Diskoneksi Manajemen Pembangunan di Indonesia

1

2 3

4
5

Penganggaran
Pelaksanaan

Perencanaan

Pelaporan/
Pertanggungjawaban

Manajemen 
Pembangunan

Pengendalian 
(Evaluasi dan 
Pengawasan)
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Berdasarkan data yang ditemukan dalam studi 
ini, berikut ini fakta terjadinya penyimpangan 
antara RKP dan RKA-KL. Contohnya pada RKP 

2012, Bappenas melakukan penelusuran dan 
menemukan 505 indikator kinerja (29,4%) yang 
“tidak terpetakan” (Salya, 2013).

Tabel 4. Keterlibatan Instansi dalam Perencanaan dan Penganggaran

No Instansi Produk Landasan Hukum Tahap
1 Bappenas RPJMN Perpres

Perencanaan
2 Kementerian/Lembaga Ranstra KL  
3 Bappenas dan Kemenkeu Pagu Indikatif SEB
4 Kementerian/Lembaga Renja KL  
5 Bappenas RKP Perpres
6 Kemenkeu Pagu Sementara SE Menkeu

Penganggaran
7 Kementerian/Lembaga RKA-KL  
8 Kementerian/Lembaga Himpunan RKA-KL  
9 Kemenkeu NotaKeu & RAPBN  

10 Pemerintah dan DPR APBN UU
Pengesahan Anggaran

11 Kemenkeu Rincian APBN Perpres
12 Kemenkeu dan K/L DIPA   Pelaksanaan

13 Pemerintah dan DPR LKPP UU Pertanggungjawaban

Tabel 5. Deviasi RKP dan RKA-KL dalam RKP 2012

No Prioritas dalam RKP 2012 
(Buku I)

Jumlah 
Program

Jumlah 
Kegiatan

Jumlah 
Indikator 
Kinerja

Terpetakan % Jml. Tidak 
Terpetakan %

Langsung Tidak 
Langsung Jumlah

1 Prioritas Reformasi Birokrasi 
dan Tatakelola

17 52 144 55 32 87 60,4 57 39,6

2 Prioritas Pendidikan 7 22 71 26 37 63 88,7 8 11,3
3 Prioritas Kesehatan 9 25 66 18 17 35 53,0 31 47,0
4 Prioritas Penanggulangan 

Kemiskinan
28 60 153 91 27 118 77,1 35 22,9

5 Prioritas Ketahanan Pangan 27 80 332 227 22 249 77,3 73 22,7
6 Prioritas Infrastruktur 16 40 169 51 51 102 60,4 67 39,6
7 Prioritas Iklim Investas dan 

Iklim usaha
15 35 117 72 16 88 75,2 29 24,8

8 Prioritas Energi 13 27 80 41 16 57 71,3 23 28,8
9 Prioritas Lingkungan Hidup 

dan Pengelolaan Bencana
12 43 134 84 22 106 79,1 28 20,9

10 Prioritas Daerah Tertinggal, 
Terdepan, Terluar dan Pasca 
Konflik

25 64 219 121 12 133 60,7 86 39,3

11 Prioritas Kebudayaan, 
Kreatifitas dan Inovasi 
Teknologi

7 19 41 24 2 26 63,4 15 36,3

12 Prioritas Lainnya Bidang 
Perekonomian

23 34 84 45 13 58 69,0 21 39,6

13 Prioritas Lainnya Bidang 
Kesejahteraan Rakyat

12 17 53 19 13 32 60,4 21 39,6

14 Prioritas Lainnya Bidang 
Politik, Hukum dan 
Keamanan

10 36 62 49 7 56 90,3 6 9,7

TOTAL 221 554 1.715 923 287 1.210 70,6 505 29,4

Sumber: Bappenas, 2015
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Catatan:
• Terpetakan langsung: Terkait langsung 

antara indikator kegiatan yang ada di RKP 
dan output kegiatan yang ada di RKA K/L, 
baik menurut nomenklatur maupun target/ 
volume kegiatan.

• Tidak terpetakan tidak langsung: Indikator 
kinerja yang tidak terkait langsung menurut 
nomenklatur, namun secara subtansi 
terkait dengan output kegiatan yang ada di 
dokumen RKA K/L.

• Tidak terpetakan: Indikator kinerja yang 
ada di RKP tidak terkait sama sekali/ tidak 
dapat/sulit diterjemahkan dengan output 
kegiatan yang ada dalam RKA K/L, baik 
menurut nomenklatur maupun subtansi.

Selain adanya diskoneksi perencanaan dan 
penganggaran, penyimpangan terjadi karena 
lobi politik dalam penyusunan anggaran yang 
melibatkan K/L, Kemenkeu, dan DPR (dalam hal 
ini Badan Anggaran atau komisi). Contohnya, 
proyek Hambalang yang sebenarnya tidak pernah 
diusulkan Bappenas dan tidak ada dalam RKP 
2012. Proyek yang memakan anggaran negara 
sebesar Rp 2,5 triliun itu muncul karena ada 
permintaan DPR untuk memasukkannya dalam 
tambahan anggaran Kementerian Pemuda dan 
Olahraga. Proyek ini kemudian bermasalah dan 
mangkrak sampai sekarang.

Selain penyimpangan antara RKP dan 
RKA-KL di atas, ada beberapa fakta lain yang 
menyangkut tidak sinergisnya perencanaan dan 
penganggaran. Berdasarkan wawancara dengan 
narasumber, riset ini menemukan fakta bahwa 
alokasi pendanaan rentan berubah kendati 
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Ini disebabkan lemahnya kewenangan 
perencana dalam mengawal hingga melakukan 
penganggaran. Contohnya, rencana pemerintah 
membangun jalur ganda kereta api lintas utara 
Jawa yang juga merupakan arahan Wakil Presiden 
pada sidang kabinet. Ditargetkan beroperasi 
pada 2013, proyek itu sudah mendapatkan 
alokasi dana dalam RKP 2012. Namun dalam 
pagu definitif, alokasi tersebut dialihkan pada 
pembangunan dermaga di sejumlah tempat 

sehingga menyebabkan kurangnya pendanaan 
sebesar Rp 1,8 triliun (Salya, 2013).

Fakta lainnya, banyak dana APBD yang 
disimpan di lembaga perbankan. Misalnya 
pada akhir Desember 2015, anggaran daerah 
yang masih tersimpan di bank, terutama BPD, 
dilaporkan sekitar Rp 90 triliun. Pada akhir April 
2016 dana yang tersimpan mencapai Rp 220 
triliun (Detik, 2016). Hal ini terjadi karena tidak 
adanya sinergi perencanaan dan penganggaran 
antara pusat dan daerah. Sehingga, sering kali 
terjadi penyerapan APBD baru dimulai pada Juni.

Apa Dampak Diskoneksi Perencanaan dan 
Penganggaran?

Terputusnya perencanaan dan penganggaran 
sangat berdampak negatif pada proses dan hasil 
pembangunan di Indonesia. Hasil FGD bersama 
para ahli dan wawancara dengan sejumlah 
pembuat kebijakan menunjukkan dampak 
diskoneksi perencanaan dan penganggaran 
sebagai berikut:

• Pertama, dari sisi politik, diskoneksi 
perencanaan dan penganggaran 
menyebabkan kredibilitas perencanaan dan 
penganggaran yang rendah. Rendahnya 
kredibilitas ini disebabkan dokumen 
perencanaan yang tidak dapat dipakai 
sebagai basis dalam mengevaluasi 
pembangunan. 

• Kedua, dari sisi tata kelola, paradigma 
money follows program yang dicanangkan 
oleh Presiden Jokowi gagal dilaksanakan 
oleh kementerian/ lembaga. Hal ini 
disebabkan filosofi perencanaan dan 
penganggaran yang tidak sesuai satu 
sama lain. Perencanaan berbasis program, 
sedangkan penganggaran berbasis fungsi. 

• Ketiga, dari sisi prioritas pembangunan, 
anggaran yang disahkan menjadi APBN/
APBD menjadi tidak responsif terhadap 
perubahan prioritas pembangunan 
nasional. Lebih jauh, diskoneksi 
perencanaan dan penganggaran ini 
menyebabkan pelaksanaan pembangunan 
nasional kurang berhasil. 

• Keempat, efisiensi dan efektivitas APBN 
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sulit diukur. Hal ini disebabkan adanya 
inkonsistensi informasi yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan dan penganggaran, 
serta kurang sempurnanya dokumen 
perencanaan kerja, baik Renja K/L maupun 
RKP. 

• Kelima, rentan terjadinya korupsi sebagai 
akibat dari tawar-menawar atau lobi pada 
perencanaan anggaran.

3.1.2. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran 
Pusat dan Daerah

Problem utama berikutnya adalah 
kesinergisan perencanaan pembangunan pusat 
dan daerah. Hal ini meliputi kesesuaian antara 
RPJMD dan RPJMN, sinergi pusat dan daerah 
dalam mewujudkan program prioritas nasional, 
dan optimalisasi anggaran terakit dengan 
pembagian urusan antara pemerintah pusat dan 
daerah. 

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan para 
pembuat kebijakan dan pakar, riset ini menemukan 
setidaknya terdapat lima permasalahan utama 
dalam upaya mensinergikan perencanaan dan 
penganggaran antara pusat dan daerah. Kelima 
hal tersebut yaitu: 

1. Belum efektifnya pembagian urusan antara 
pemerintah pusat dan daerah; 

2. Duplikasi perencanaan pusat dan daerah;
3. Kurangnya koordinasi implementasi 

kebijakan pusat dan daerah; 

4. Kurangnya dukungan pemerintah pusat ke 
daerah dan sebaliknya; dan

5. Belum sinkronnya perencanaan baik 
vertikal (daerah-pusat) maupun horisontal 
(antarsektor).

Perencanaan pusat dan daerah yang tidak 
sinergis menyebabkan pembangunan tidak 
efektif dan efisien. Pembangunan menjadi 
berbiaya tinggi dan manfaatnya menjadi tidak 
optimal karena ada tumpang-tindih dan duplikasi 
program di suatu lokasi. Padahal, sumber daya 
(anggaran) seharusnya bisa dimanfaatkan untuk 
program di lokasi lainnya.

Pembagian Urusan Pusat dan Daerah
Pembagian urusan antara pemerintah 

pusat dan daerah diatur dalam UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang 
juga mengatur pembagian urusan pemerintah 
pusat dan daerah. Pembagian urusan tersebut 
dibedakan menjadi tiga macam, yakni urusan 
absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. 
Urusan absolut adalah urusan yang menjadi 
wewenang pemerintah pusat dan dibiayai 
melalui APBN. Urusan konkuren adalah urusan 
pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD 
dan dibedakan menjadi urusan wajib dan 
urusan pilihan. Sementara urusan pemerintahan 
umum adalah urusan yang menjadi wewenang 
pemerintah daerah, namun dibiayai oleh APBN 
(lihat Tabel 6).

Tabel 6. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Absolut

(Pemerintah 
Pusat & 
APBN)

Konkuren (Pemda & APBD) Pemerintahan Umum
(Pemda & APBN)Wajib Pilihan

Pelayanan Dasar Non-Pelayanan 
Dasar

Pertahanan Pendidikan Tenaga kerja Kelautan & 
perikanan

Pembinaan wawasan 
kebangsaan

Keamanan Kesehatan Pemberdayaan 
perempuan & 
perlindungan anak

Pariwisata Pembinaan persatuan & 
kesatuan bangsa

Agama Pekerjaan umum & 
penataan ruang

Pangan Pertanian Pembinaan kerukunan antar-
SARA

Yustisi Perumahan rakyat 
& permukiman

Pertanahan Kehutanan Penanganan konflik sosial
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Meskipun jumlah urusan pemerintah pusat 
lebih sedikit dibandingkan dengan urusan yang 
menjadi wewenang pemerintah daerah, namun 
total belanja pemerintah pusat selalu lebih besar 
dibandingkan dengan total belanja pemerintah 
daerah selama 2012-2016. Kendati demikian, 
persentase terjadinya perubahan komposisi 
cukup signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, 
total belanja daerah mengalami pertumbuhan 
sebesar 43%, sedangkan pertumbuhan belanja 
pemerintah pusat hanya 23% (lihat Diagram 6). 
Idealnya, dengan mempertimbangkan banyaknya 
urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, 
transfer ke daerah dan dana desa mendominasi 
alokasi belanja negara.

Duplikasi Perencanaan Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah telah mengatur 
pembagian urusan sebagaimana terdapat dalam 
Tabel 6. Namun berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kementerian Dalam Negeri, masih 

ada sejumlah urusan pemerintah daerah yang 
masih ditangani oleh pemerintah pusat sehingga 
berpotensi adanya tumpang-tindih atau duplikasi 
program. Contohnya, masih ditemukan anggaran 
untuk pengadaan buku bagi pelajar sekolah 
dasar dan pembangunan gedung sekolah di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Padahal, hal tersebut seharusnya sudah menjadi 
urusan pemerintah daerah. 

Bappenas dan Kemenkeu tidak melakukan 
telaah konsistensi perencanaan dan 
penganggaran pemerintah pusat dan daerah. 
Kedua lembaga tersebut hanya berfokus di tingkat 
nasional. Dalam hal ini, Kementerian Dalam 
Negeri bertugas untuk menelaah konsistensi 
perencanaan dan penganggaran pembangunan 
antara pemerintah pusat dan daerah melalui 
pengecekan dan evaluasi APBD.

Duplikasi program disebabkan tidak taatnya 
pemerintah pusat (K/L) terhadap aturan 
pembagian kewenangan yang telah diatur dalam 
UU. Juga, disebabkan kurang detailnya Renja 

Politik luar 
negeri

Ketentraman umum, 
ketertiban umum, 
perlindungan 
masyarakat

Lingkungan hidup ESDM Koordinasi tugas antarinstansi 
yang ada di daerah

Moneter & 
fiskal

Sosial Administrasi 
kependudukan & 
catatan sipil

Perdagangan Pengembangan kehidupan 
demokrasi

Pemberdayaan 
masyarakat desa

Perindustrian Pelaksanaan semua urusan 
pemerintahan yang bukan 
merupakan kewenangan 
daerah dan tidak dilaksanakan 
oleh instansi vertikal

Pengendalian 
penduduk & KB

Transmigrasi

Perhubungan
Komunikasi & 
informatika
Koperasi
UKM
Penanaman modal
Pemuda & olahraga
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Kearsipan

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014
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K/L dan RKP karena tidak mencantumkan lokasi pada 
setiap program/kegiatan (lihat Tabel 7 dan Tabel 8). 
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Sumber: BAKD Kemendagri dan Nota Keuangan APBN 2017, diolah

MATRIK RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
Lintas Bidang Perubahan Iklim

No Program Lintas/
Program/Kegiatan 
Prioritas Nasional

Sasaran Indikator Target 2016 Alokasi 
2016 

(Rp Miliar)

Penanggung 
Jawab 

Pelaksana
Kegiatan Adaptasi
Bidang Sarana dan Prasarana

Program Pengelolaan 
Sumberdaya Air

30.953,78

1 Pengelolaan waduk, 
embung, situ, 
serta bangunan 
penampung air 
lainnya

8.530,67 Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat

Layanan teknis 
bendungan, 
embung dan 
bangunan 
penampung air 
lainnya

34 4,13

Jumlah Pemda/masyarakat/
dunia usaha yang 
diberi bimbingan teknis 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan/peningkatan 
dan rehabilitasi bendungan, 
embung dan bangunan 
penampung air lainnya

34
Pemda/

masyarakat/
dunia usaha

Tabel 7. Matriks RKP Tahun 2016
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Duplikasi perencanaan pada akhirnya akan 
berdampak pada duplikasi program/kegiatan. 
Audit BPK yang tertuang dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester 1 2016 
mencatat 10.198 temuan yang memuat 15.568 
permasalahan. Sebagian besar atau 51% dari 
persoalan tersebut akibat dari ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundang-undangan yang 
berdampak secara finansial sebesar Rp 30,62 
triliun. Rinciannya, ketidakpatuhan pemerintah 
pusat mengakibatkan kerugian Rp 659,32 
juta, potensi kerugian Rp 1,07 triliun, dan 
kekurangan penerimaan Rp 15,3 triliun. Adapun 
ketidakpatuhan pemerintah daerah dan BUMD 

mengakibatkan kerugian Rp 1,23 triliun, potensi 
kerugian Rp 539,73 miliar, dan kekurangan 
penerimaan Rp 811,68 miliar (Republika, 2017). 

3.1.3. Keselarasan Jadwal Perencanaan Pusat 
dan Daerah

Permasalahan lain yang menyangkut sinergi 
perencanaan dan penganggaran antara pusat 
dan daerah adalah belum sinkronnya rencana 
pembangunan, baik vertikal (antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah) maupun horisontal 
(antarsektor). Dapat dipastikan ada 171 daerah 
yang akan menyusun RPJMD 2018-2022 pada 
2018 nanti. DI sisi lain, RPJMN yang disusun 

Tabel 8. Renja K/L Kementerian Perindustrian 2017 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja

kode Output/Komponen Prakiraan Maju
Volume/
target

Satuan 
Biaya

Alokasi 
(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
011 Layanan Peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana Satker 
Pusat dan Daerah

2 13.573,6 3 4 4 30.000,0 33.000,0 28.000,0
7 786,9 5.508,0

41.367 0,2 8.065,6

Jumlah 13.573,6 30.000,0 33.000,0 28.000,0

Sumber: Renja K/L Kementerian Perindustrian 2017

Bendungan yang 
dibangun

22 on going 
bendungan/5 
bendungan 

baru

7.048,06

Jumlah rencana teknis dan 
dokumen lngkungan bidang 
bendungan

4 dokumen

Luas lahan yang dibebaskan 719 hektar
Jumlah konstruksi bangunan 
yang selesai dilaksanakan

1 bendungan

Jumlah manual OP bendungan 1 manual
Embung dan 
bangunan 
penampung air 
lainnya yang 
dibangun/
ditingkatkan

124 buah 964,09

Jumlah rencana teknis dan 
dokumen lingkungan embung 
dan bangunan penampung 
air lainnya yang dibangun/
ditingkatkan

5 dokumen

Sumber: Kemendagri, 2017
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pemerintahan Presiden Joko Widodo akan 
berakhir pada 2019. Dengan demikian, urgensi 
menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN tidak lagi 
relevan karena RPJMN akan berubah pada 2019, 
atau hanya terpaut satu tahun dari penyusunan 
RPJMD di 171 daerah tersebut.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian 
antara kegiatan K/L yang dibiayai APBN dan 
kegiatan SKPD yang dibiayai APBD. Hal ini 
terjadi karena RPJMD belum sinkron dengan 
RPJMN, Renstra SKPD belum sinkron dengan 
Renstra K/L, dan RKPD belum sinkron dengan 
RKP. Sebab itu, selain mensinkronisasi produk 
perencanaan tersebut, Kementerian Dalam 
Negeri perlu menajamkan sasaran kegiatan 
SKPD yang sesuai dengan prioritas Renja K/L. 

Selain mengoptimalkan peran musrenbang, 
pemerintah pusat bisa mengalihkan kegiatan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke daerah 
dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
mencantumkan lokasi kegiatan dalam Renja 
K/L dan RKA-K/L. Dengan pencantuman lokasi 
kegiatan, pemerintah daerah dapat melakukan 
sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat.

Masalah lainnya, belum seragamnya 
nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L 
yang dibiayai APBN dengan kegiatan SKPD 
yang didanai APBD. Sebab itu, harmonisasi 
nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L dan 
SKPD perlu dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain diskoneksi dan kurangnya sinergi 
perencanaan dan penganggaran antara pemerin-
tah pusat dan daerah, masalah ketiga adalah 
tidak selarasnya jadwal perencanaan pusat dan 
daerah. Hal ini terjadi pada perencanaan lima 
tahunan (penyusunan RPJMD dan RPJMN) dan 
perencanaan tahunan (penyusunan RKPD dan 
RKP).

Faktor yang paling memengaruhi tidak 
sinkronnya perencanaan lima tahunan tersebut 
adalah jadwal agenda politik elektoral (pilkada di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota) yang masih 
berserakan dan tidak didesain secara khusus 
untuk disinergikan dengan pemerintah pusat. 
Contohnya, pada tahun 2018 akan dilaksanakan 
pilkada di 171 daerah, baik provinsi maupun 
kabupaten/kota.  Problem lain keselarasan 
jadwal perencanaan dan penganggaran terkait 
dengan jadwal transfer anggaran dari pusat ke 
daerah yang selalu terlambat (lihat Diagram 7). 

Solusi untuk menyelaraskan jadwal perenca-
naan pusat dan daerah adalah penataan pemilu 
di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah 
yang dilaksanakan secara serentak dan bertahap, 
dengan mempertimbangkan sinergisitas peren-
canaan pembangunan pusat dan daerah.

Solusi lainnya, dengan pembedaan tahun 
anggaran APBN dan APBD. Misalnya tahun 
anggaran APBN dimulai Januari hingga 
Desember dan tahun anggaran APBD dimulai 

Jan-Des 2017

PELAKSANAAN 
PROG& KEG

DPA-SKPD
DPA-PPKD

SPD

Pencermatan/
Ketaatan dan 

Kepatuhan atas 
hasil Evaluasi 

Mendagri

JAN-DES 2017

Des 2016 Agust-Sept 2016

Pertengahan Juni-Juli 
2016

Okt-Nop 2016Des 2016

Mei 2016

P-APBD

PERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN APBD

RKA-SKPD
RKA-PPKD

KUA & PPAS
(Nota Kesepakatan)

Penyampaian RAPBD 
PMBHSN Mitra & 
Komisi

Evaluasi 
Mendagri

RKPD

Januari 2017

Info Resmi Kemenkeu Pagu SementaraPagu/Juknis DAK + DP

30 Nov 2016

Persetujuan bersama 
antara KDH & DPRD

RPJMD

Diagram 7. Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD

Sumber: Kemendagri, 2017
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April hingga Maret. Dengan pembedaan tahun 
anggaran seperti ini, transfer anggaran dari 
pusat ke daerah serta penetapan APBD tidak 
akan terlambat lagi. 

3.1.4. Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti
Kebijakan berbasis bukti (evidence-based 

policy/EBP) secara bebas dapat diartikan 
sebagai kebijakan publik yang didasarkan pada 
bukti-bukti objektif. EBP muncul sebagai upaya 
untuk meminimalisasi pengaruh ideologi dan 
politik dalam pengambilan keputusan bagi 

kebijakan publik. EBP dipopulerkan oleh 
pemerintah Inggris sejak beberapa dekade lalu 
(ODI, 2005). Sejumlah sarjana, di antaranya 
Bowen dan Zwi (2005), lebih memilih untuk 
menamainya sebagai evidence-informed policy 
karena istilah tersebut dianggap lebih realistis.

Sebelum lebih jauh mengevaluasi penggunaan 
bukti dalam perencanaan pembangunan di 
Indonesia, penting untuk memahami terlebih 
dahulu arti dari “bukti” dan apa saja jenis bukti 
yang lazim dipakai?

Perencanaan Pembangunan 
Nasional Jangka Menengah 

2019-2024

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Jangka Menengah 

2020-2025
(Bagi sebagian daerah)

Perencanaan Pembangunan 
Nasional Jangka Menengah 

2024-2029

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Jangka Menengah 

2025-2030
(Bagi sebagian daerah)

Perencanaan Pembangunan 
Nasional Jangka Menengah 

2029-2034

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Jangka Menengah 

2030-2035
(Bagi seluruh daerah)

Diagram 8. Pemilu Serentak dan Sinergisitas Perencanaan Pusat dan Daerah

Sumber: Aser, F. (adaptasi dari Prof. Sadu Wasistiono, 2016)

Tabel 9. Jenis-jenis Bukti dalam Pengambilan Keputusan

Types of Evidence Information and Influence on Decision Making
Riset Empirical evidence from randomized control trials and other trials

Analytic studies such as cohort or case control studies
Time series analyses
Observations, experiences, and case reports
Qualitatives studies
Before and after studies

Knowledge and information Results of consultation processes with networks/groups
Internet
Published documents/reports (including policy evaluations and statistical 
analyses)

Ideas and interests Opinion and view - “expert knowledge” of individuals, groups, networks 
(shaped by past personal and professional experiences, beliefs, values, 
skills)

Politica Information relevant to the agenda of government
Political risk assessment and saleability
Opportunity
Crises

Economics Finance and resources implications
Cost effectiveness or other forms of economic evaluation
Opportunity cost

Sumber: Bowen dan Zwi, 2005
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Bowen dan Zwi (2005) memaparkan jenis-
jenis bukti yang dapat dipakai untuk memengaruhi 
kebijakan. Ternyata bukan hanya hasil riset, tapi 
juga pengetahuan dan informasi yang diperoleh 
dalam konsultasi publik, informasi yang 
bersumber dari internet, dan publikasi dokumen 
seperti evaluasi program/kebijakan dan hasil 
analisis statistik. Bahkan pendapat ahli, agenda 
pemerintah, dan implikasi terhadap anggaran 
negara termasuk bukti yang bisa dipakai dalam 
memengaruhi kebijakan publik (lihat Tabel 9).

Selain itu, jenis bukti bisa dikategorikan 
berdasarkan kualitasnya bagi sebuah kebijakan. 
Tiap jenis bukti mempunyai derajat kualitas 
yang berbeda-beda, dari kualitas rendah seperti 
opini pakar; kualitas menengah seperti laporan, 
hasil studi sebuah kelompok, dan RCTs; hingga 
kualitas tinggi seperti artikel ilmiah dan ulasan 
sistematis (lihat Diagram 9). 

Sebagaimana terdapat dalam piramida di 
atas, kualitas bukti ulasan sistematis berada di 
peringkat paling tinggi. Adapun kualitas bukti 
pendapat ahli ditempatkan pada tingkat paling 
rendah. Pendapat yang menyatakan bahwa 
hanya ulasan sistematis atau riset sebagai satu-
satunya bukti tidaklah tepat. Ulasan sistematis 
atau riset memang merupakan bukti paling 

kuat, namun—dengan kualitas yang berbeda—
terdapat jenis bukti lain yang bisa digunakan.

Apakah Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan di Indonesia Sudah Berbasis 
Bukti?

RPJMN 2015-2019 bisa dijadikan bahan 
untuk menilai sejauh mana perencanaan 
pembangunan di Indonesia telah menggunakan 
bukti sebagai dasar perencanaan pembangunan 
nasional. RPJMN 2015-2019 dibagi dalam 
tiga buku, yakni Buku I Agenda Pembangunan 
Nasional, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, 
dan Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. 
Ketiga buku ini bersama-sama dengan Matriks 
Bidang Pembangunan dan Matriks Kementerian/
Lembaga menjadi lampiran Peraturan Presiden 
tentang RPJMN 2015-2019. Selain RPJMN, 
untuk mengecek sejauh mana rencana tahunan 
kerja pemerintah telah memanfaatkan bukti 
sebagai basis penentuan program, kegiatan, dan 
pagu anggaran sementara, bisa dilihat dalam 
dokumen RKP 2016.

Berdasarkan pengecekan terhadap RPJMN 
2015-2019 dan RKP 2016, dapat disimpulkan 
bahwa dokumen-dokumen perencanaan 
tersebut—secara terbatas—telah menggunakan 

Systematic 
Reviews

Randomized Controlled Trials
(RCTs)

Cohort Studies

Case-Controlled Studies
Case Series / Reports

Background Information / Expert Opinion

qual
ity

 o
f e

vi
den

ce

Critically-Appraised Topics 
& 

Articles

Diagram 9. Piramida Kualitas Bukti

Sumber: Darmouth College dan Yale University, 2006
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bukti sebagai salah satu sumber penyusunan 
rencana (lihat Tabel 10).

Bukti yang dipakai dalam penyusunan RPJMN 
dan RKP di atas dijadikan paduk (baseline) untuk 
menentukan target dan program atau kegiatan. 
RKP 2016 pada bidang inovasi dan teknologi 
secara implisit menyebutkan bahwa pemerintah 
akan memajukan sektor teknologi dan inovasi 
melalui pelembagaan riset sebagai upaya 
meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat 
global. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan 
terhadap riset dan bukti telah dipahami dengan 
baik oleh pemerintah.

Meski telah dipakai dalam dokumen 
perencanaan, bukti tidak serta-merta bisa dipakai 
secara menyeluruh sampai tahap disetujuinya 
program/kegiatan. Ini karena—sebagaimana 
telah dijelaskan—ada keterputusan antara 
dokumen perencanaan (RKP) dengan 
dokumen penganggaran yang secara langsung 
berpengaruh pada rencana kerja yang didanai/
disetujui untuk dilaksanakan (RKA-K/L dan 
APBN).

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah 
narasumber, karena bukti tidak serta-merta 
menjadi basis penentuan pagu anggaran, 

program yang telah direncanakan oleh Bappenas 
bisa “disabotase”. Salah satu contohnya 
adalah program “15 Destinasi Wisata” yang 
diusulkan oleh Bappenas dan sudah dikaji 
secara komprehensif. Yang dijalankan justru 
program “10 Destinasi Wisata” dari Kementerian 
Pariwisata. Program “10 Destinasi Wisata” tidak 
pernah diusulkan dalam RKP, melainkan hasil 
dari lobi langsung pihak swasta ke Kementerian 
Pariwisata. 

Upaya penguatan bukti sebagai alat evaluasi 
pembangunan sebenarnya sudah dilakukan oleh 
pemerintah melalui beberapa inisiatif evaluasi 
seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (LAKIP), audit BPK, audit BPKP, 
penilaian kinerja K/L oleh Kemenpan dan RB, 
hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan 
publik oleh Ombudsman. Namun, hasil evaluasi 
lembaga-lembaga negara tersebut belum 
menjadi acuan (misalnya dalam pemberian 
reward atau punishment) bagi perencanaan 
dan penganggaran tahun berikutnya. Sebagai 
contoh, anggaran kementerian/lembaga rata-
rata naik 10% tanpa mempertimbangkan hasil 
audit BPK dan evaluasi Ombudsman terhadap 
K/L tersebut.

Tabel 10. Penggunaan Bukti pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Bagaimana bukti dipakai?

RPJMN 
2015-2019

•	 Visi-misi Presiden dan Wakil Presiden (agenda pemerintah) diterjemahkan 
dalam RPJMN dengan menggunakan data hasil riset dan data statistik.

•	 Data-data yang mendukung peta permasalahan dan isu strategis seperti 
IPM, IPG, IKG, Susenas, dll. (time series analysis).

•	 Data hasil kajian lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Misalnya, BPS, 
KPU, LAPAN, kementerian, KIP, IDI, dll.

•	 Penyusunan indikator pencapaian program berdasarkan data-data yang 
tersedia.

RKP 2016 •	 RKP adalah penjabaran tahunan dari RPJMN.
•	 Data BPS pada tahun sebelumnya di berbagai sektor (time series analysis).
•	 Data hasil kajian lembaga pemerintah seperti Indonesia Democracy Index.
•	 Data lembaga international tahun sebelumnya di berbagai sektor (time 

series analysis).
•	 Hasil jejak pendapat atau survei media atau lembaganon pemerintah.
•	 Ketersediaan anggaran (finance and resource implications).
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Tabel 11. Faktor yang Membatasi Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

No 5 S Penjelasan Konteks Perencanaan dan 
Penganggaran di Indonesia

1 Speed 
(kecepatan)

Pengambil kebijakan berada pada 
situasi dengan waktu sangat 
terbatas dan menghadapi tekanan 
politis sehingga informasi atau 
bukti yang tersedia harus sedapat 
mungkin dimanfaatkan dengan 
cepat. 

Hal ini sering menimbulkan 
improvisasi dan kompromi terhadap 
keterbatasan waktu dan tekanan 
politis sehingga berakibat pada 
pengambilan kebijakan yang salah.

Ketatnya waktu pelaksanaan 
musrenbang dari tingkat desa hingga 
nasional yang dimulai pada Januari tiap 
tahun dan tekanan yang berhubungan 
dengan aspek politik seperti ketatnya 
jadwal pembahasan anggaran di 
DPR, berpengaruh pada minimnya 
penggunaan bukti dalam proses 
perencanaan pembangunan.

2 Superficiality 
(kedangkalan)

Karena harus berurusan dengan 
tema yang sangat beragam dan 
tidak memiliki kompetensi yang 
mendalam terhadap semua 
isu, maka pengambil kebijakan 
bergantung pada pengetahuan 
pemberi informasi. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan: 
siapa yang seharusnya memberikan 
saran kepada pengambil kebijakan 
dan bagaimana seharusnya mereka 
menilai saran atau informasi yang 
diberikan?

Pemerintah, terutama pemerintah 
daerah, kekurangan orang yang ahli 
pada semua sektor. Hal ini berimbas 
pada rendahnya kualitas kebijakan yang 
dihasilkan. 

Hal yang sama terjadi di DPR. 
Penempatan seseorang dalam komisi 
tidak di berdasarkan kepakaran atau 
keilmuan anggota dewan, namun 
semata-mata pertimbangan politik. 
Apalagi, satu komisi di DPR membidangi 
banyak sektor.

3 Spin 
(pembalikan)

Di dunia politik, persepsi sangatlah 
penting. Persepsi publik terhadap 
sesuatu—meskipun sebenarnya 
berlawanan dengan bukti yang 
ada—kerap menjadi acuan bagi 
pengambilan kebijakan.

Peran lembaga opini publik semakin 
berpengaruh dalam menentukan 
kebijakan publik. Membuat program 
yang sesuai dengan opini publik akan 
berbanding lurus dengan popularitas 
pejabat yang terkait (baik Presiden, 
menteri, maupun kepala daerah).

Faktor-faktor Lain yang Membatasi 
Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti di 
Indonesia

Meskipun telah digunakan dalam penyusunan 
dokumen perencanaan, masih banyak tantangan 
untuk menjadikan bukti sebagai faktor dominan 
yang mendasari pembangunan di Indonesia.

Mengapa demikian? Sutcliffe dan Court 
(2005) dalam publikasi yang diterbitkan Overseas 
Development Institute (ODI) menjelaskan bahwa 
ada “5 S” yang menyebabkan kebijakan berbasis 
bukti (EBP) sulit diterapkan dalam penyusunan 
kebijakan publik seperti dapat dilihat pada Tabel 
11.
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Lebih lanjut, Davies (2004) mengulas sejumlah 
faktor yang dapat memengaruhi penyusunan 
kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut 
adalah pengalaman (experience) dan keahlian 
(expertise), penilaian (judgement), sumber daya 
(resources), nilai (values), kebiasaan (habits) dan 
tradisi (tradition), pelobi (lobbyists) dan kelompok 
penekanan (pressure groups), dan terakhir 
adalah pragmatis (pragmatic) dan kontingensi 
(contingencies). 

Dalam konteks perencanaan dan 
penganggaran di Indonesia, faktor-faktor yang 
telah disebutkan oleh Davies (2004)  terbukti benar 
belaka. Adanya pelobi dan kelompok penekan 
menyebabkan pemerintah bertindak, baik dalam 
kerangka EBP maupun bukan. Misalnya, akibat 
desakan beberapa LSM, pemerintahan Joko 
Widodo memperpanjang moratorium hutan 
yang dicanangkan oleh Presiden SBY (Seskab, 
2015). Moratorium diperpanjang berdasarkan 
kajian yang disampaikan LSM sebagai kelompok 
penekan yang menyimpulkan bahwa Inpres 
Moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden 
SBY pada 2011 belum efektif dalam mengurangi 

kerusakan hutan primer dan lahan gambut 
(Syarif, 2015).

Contoh lainnya, peran pelobi dalam arti 
negatif. Pada pengadaan e-KTP yang dimulai 
pada 2009, berdasarkan penelusuran KPK 
terungkap peran sentral seorang pengusaha dari 
mengatur perusahaan pemenang proyek sampai 
dengan mengganti pejabat berwenang di sebuah 
kementerian demi kelancaran proyek ini (Kontan, 
2017). Proyek KTP elektronik juga melenceng 
dari amanat UU 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi. Kesalahan telah terjadi sejak 
proses perencanaan, karena e-KTP elektronik 
diluncurkan sebelum pemerintah memiliki 
grand design kependudukan yang terpadu dan 
terintegrasi (ICW, tanpa tahun). Singkatnya, 
proyek KTP elektronik dijalankan tanpa adanya 
kajian yang komprehensif.

3.2. Sumbatan Perencanaan dan 
Penganggaran

Dari uraian tadi, titik-titik sumbatan dapat 
diidentifikasi berdasarkan jenis masalahnya 
masing-masing seperti terlihat pada Tabel 12.

No 5 S Penjelasan Konteks Perencanaan dan 
Penganggaran di Indonesia

4 Secrecy 
(kerahasiaan)

Beberapa bukti bersifat rahasia. 
Kebingungan sering kali muncul 
untuk menjelaskan kebijakan publik 
yang didasarkan pada bukti yang 
diperlakukan sebagai rahasia 
negara.

Pembelian pesawat kepresidenan 
yang mulai diproses pada zaman SBY 
dan diselesaikan pada era Jokowi, 
dikritik karena dianggap memboroskan 
anggaran. Pihak Istana menjelaskan 
bahwa pembelian pesawat kepresidenan 
justru untuk menghemat anggaran 
sewa selama ini. Selain itu, pesawat 
kepresidenan penting sebagai upaya 
melindungi keselamatan Presiden. 
Detail spesifikasi dan teknologi pesawat 
menjadi rahasia negara.

5 Scientific 
ignorance 
(ketidak-
pedulian pada 
bukti ilmiah)

Fenomena acuh tak acuh atau 
bahkan tidak percaya terhadap bukti 
ilmiah tumbuh di masyarakat. Hal 
ini akan berdampak pada upaya 
memperbaiki kebijakan publik 
melalui bukti. 

Meski sudah disepakati secara ilmiah 
bahwa rokok menyebabkan kanker dan 
kematian, serta menjadi pengeluaran 
terbesar kedua masyarakat miskin 
(setelah beras) dan menyebabkan dana 
APBN untuk kesehatan masyarakat 
melonjak, Kementerian Perdagangan 
berkukuh untuk meningkatkan produksi 
rokok. Di sisi lain, Kementerian 
Kesehatan berjuang mati-matian 
melakukan edukasi mengenai bahaya 
merokok.
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Tabel 12. Sumbatan pada Perencanaan dan Penganggaran

Masalah
Wilayah

Regulasi Aktor Institusi Proses Politik
Diskoneksi 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
pembangunan

•	 Perencanaan dan 
penganggaran diatur 
dalam dua UU yang 
berbeda (UU 17/2003 
dan UU 25/2004).

•	 Perbedaan tafsir 
turunan UU 17/2003 
dan UU 25/2004 
mengenai kewenangan 
kelembagaan.

•	 Proses telaah dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran sebatas 
formalitas

•	 Tidak jelas siapa 
penentu akhir pagu 
anggaran di eksekutif 
sebelum disampaikan 
ke legislatif.

•	 Bappenas sebagai 
perencana 
pembangunan tidak 
terlibat dalam proses 
penganggaran. 

•	 Ego sektoral K/L untuk 
mengegolkan program/ 
kegiatannya.

•	 Ruang negosiasi 
pembahasan 
anggaran masih 
terbuka lebar.

Perencanaan 
pembangunan 
pusat-daerah 
tidak sinergis

•	 Perencanaan dan 
penganggaran diatur 
dalam dua UU yang 
berbeda (UU SPPN 
dan UU Pemda)

•	 Ketaatan terhadap 
ketentuan pembagian 
kewenangan antara 
pemerintah pusat, 
provinsi, dan daerah 
masih minim sehingga 
kerap terjadi tumpang-
tindih program/kegiatan

•	 Tidak dicantumkannya 
lokasi pada dokumen 
RKP dan Renja K/L, 
sehingga daerah tidak 
mendapatkan informasi 
mengenai program/
kegiatan di wilayah 
mereka.

•	 Peran perencanaan dan 
penganggaran daerah 
di pemerintah pusat 
dilakukan oleh dua 
institusi berbeda.

•	 Kementerian Dalam 
Negeri tidak terlibat 
dalam proses formulasi 
dana transfer ke 
daerah.

•	 Rendahnya kapasitas 
SDM pemerintah 
daerah di bidang 
perencanaan 
pembangunan daerah.

•	 Rapat Koordinasi Teknis 
antara K/L dengan 
pemda yang difasilitasi 
oleh Kemendari belum 
menjadi acuan bagi 
penentuan DAK.

•	 DPRD masih 
membahas detail  
sampai “satuan tiga” 
APBD.

•	 Fragmentasi politik 
antara pemerintah 
pusat dan daerah 
menyebabkan 
kepala daerah lebih 
loyal kepada partai 
pendukung daripada 
pemerintah pusat 
(yang sering kali 
berasal dari partai 
yang berbeda).

Waktu 
perencanaan 
penganggaran 
pusat dan 
daerah tidak 
selaras

•	 UU 17/2003 
menyamakan 
waktu perencanaan 
penganggaran pusat 
dan daerah.

•	 Banyak instansi yang 
perlu dilibatkan pada 
proses ini, yakni 
Kemendagri, Bappenas, 
Kemenkeu, K/L dan, 
bahkan, KPU sebagai 
penyelenggara pemilu.

•	 Penyelenggaraan 
pemilu dan 
pilkada belum 
serentak dan tidak 
memperhitungkan 
hubungan dengan 
perencanaan dan 
penganggaran 
pembangunan.
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Masalah
Wilayah

Regulasi Aktor Institusi Proses Politik
Perencanaan 
pembangunan 
belum 
berbasis bukti

•	 Belum ada peraturan 
yang secara jelas 
mengamanatkan 
penggunaan bukti 
dalam perencanaan 
pembangunan nasional

•	 Angggaran tidak 
berdasarkan 
perencanaan

•	 Kurangnya kapasitas 
perencana, terutama 
di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota

•	 MenKeu dan 
DPR mempunyai 
kepentingan politikal

•	 Legislatif memiliki 
keterbatasan 
data-data terkait 
perencanaan 
pembangunan 
sehingga tidak bisa 
melakukan kontrol 
terhadap data yang 
diajukan eksekutif.
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4.1. Upaya Masyarakat Sipil
Usaha untuk menghilangkan sumbatan dan mendorong perbaikan sistemik 

pada perencanaan dan penganggaran secara legal-formal dimulai pada 2014 
ketika koalisi LSM mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) 
tentang sejumlah pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) serta  UU Nomor 
17 tentang Keuangan Negara. Uji materi diajukan untuk melenyapkan praktik 
transaksional atau korupsi dalam perencanaan dan penganggaran yang jamak 
terjadi selama ini. 

Hasilnya, pada Mei 2014, MK mengabulkan uji materi tersebut. MK 
membatalkan kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas 
mata anggaran secara teknis bersama pemerintah. Majelis hakim konstitusi 
beralasan kewenangan Banggar DPR membahas kegiatan dan jenis belanja 
masing kementerian/lembaga pemerintah dinilai melampaui kewenangan. 
Sebab, hal itu merupakan kewenangan pemerintah. Meski begitu, Banggar 
DPR masih tetap diberi kewenangan membahas dan menyetujui Rancangan 
UU APBN menjadi UU APBN bersama pemerintah (Hukumonline, 2014).

Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kegiatan dan jenis belanja” dalam 
Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara; “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat 

Solusi dan Mitra Strategis4
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(1) huruf c UU MD3; “antarkegiatan dan antarjenis 
belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf 
(c) UU MD3; “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat 
(1) huruf c UU MD3; “kegiatan, dan jenis belanja” 
dalam Pasal 159 ayat (5) UU MD3.

MK juga memberi tafsir konstitusional terhadap 
Pasal 71 huruf g UU MD3 yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan 
setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU 
APBN”. Selain itu, Pasal 156 huruf a UU MD3 
dinyatakan bertentangan UUD 1945 sepanjang 
dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan 
setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU 
APBN”.

Mahkamah memberikan pendapat atas praktik 
pemberian “tanda bintang”1 oleh DPR pada mata 
anggaran tertentu. Tanda bintang berarti anggaran 
tak boleh dicairkan sampai masalah yang 
menyebabkan munculnya tanda bintang tersebut 
diselesaikan. Menurut MK, praktik pemblokiran 
atau pemberian tanda bintang terhadap mata 
anggaran K/L menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan sudah masuk pelaksanaan APBN 
yang bukan termasuk fungsi pengawasan DPR. 
Sebab, kewenangan DPR terbatas hanya pada 
persetujuan RAPBN dan pengawasan anggaran.

4.2. Upaya Pemerintah 
Pada akhir Januari 2017, Presiden Jokowi 

memberikan arahan agar ada regulasi yang 
mengatur penyatuan proses perencanaan 
dan penganggaran dalam bentuk peraturan 
pemerintah. Peraturan ini disahkan oleh Presiden 
bulan Mei 2017 sebagai PP 17/2017 tentang 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Nasional. Penyatuan proses perencanaan dan 
penganggaran ini setidaknya akan menyelesaikan 
sejumlah persoalan yang selama ini melekat pada 
perencanaan dan penganggaran. Beberapa hal 
yang diharapkan dapat dicapai melalui penyatuan 
proses ini adalah (Setkab, 2017):

1. Menutup ruang negosiasi dan intervensi 
perencanaan penganggaran karena 

1 Tanda bintang (*) adalah praktik yang dilakukan oleh 
DPR RI untuk menahan pelaksanaan program atau 
kegiatan dalam APBN sebelum ada kesepakatan 
antara pemerintah dan DPR.

selama ini proses perencanaan dilakukan 
Bappenas, sementara penganggaran 
dilakukan Kementerian Keuangan. 
Pemerintah akan mengatur proses tersebut 
dalam satu peraturan pemerintah (PP).

2. Mencegah inefisiensi dan kebocoran 
anggaran karena adanya penggunaan 
anggaran negara yang tidak sesuai dengan 
prioritas nasional dan RKP.

3. Menghilangkan dua panja yang 
berbeda (Panja Perencanaan dan Panja 
Penganggaran) dalam pembahasan 
bersama dengan DPR.

4. Membantu Presiden dan Wakil Presiden 
melihat, memantau, dan mengecek kinerja 
K/L. Sebelumnya hal tersebut belum 
bisa dilakukan karena selalu ada tarik-
menarik antara Bappenas dan Kementerian 
Keuangan.

Namun, penyusunan PP tersebut tidak 
gampang. Draf awal RPP digodok Bappenas 
sejak 2014. Bappenas dan Kemenkeu bersepakat 
agar program dan kegiatan yang bersifat prioritas 
nasional bisa dikawal sejak perencanaan, 
penganggaran, hingga pelaksanaannya, sehingga 
tidak ada lagi program prioritas yang terputus di 
tengah jalan. Selain itu, PP tersebut bisa membuat 
peran Bappenas dan Kemenkeu lebih efisien 
karena proses perencanaan pembangunan tidak 
akan lagi bertele-tele dan tumpang-tindih. 

4.3. Solusi dan Intervensi
Meski kewenangan DPR untuk membahas 

sampai “satuan tiga”2 dan pemberian tanda bintang 
telah dibatalkan MK, ternyata hal tersebut belum 
mampu menghilangkan praktik perencanaan 
dan penganggaran yang tidak sesuai dengan 
kaidah dan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Penyebabnya, akar masalahnya belum disentuh. 
Karena itu, diperlukan solusi yang menyasar 
setiap sumbatan. Solusi-solusi tersebut dipetakan 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Pemangku kepentingan yang dipetakan 
di atas hanya berasal dari unsur pemerintah. 

2 Satuan tiga adalah satuan dalam APBN yang memuat 
rincian informasi yang terdiri jenis kegiatan, target 
sasaran, dan jumlah anggaran.
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Wilayah Sumbatan Solusi Institusi
Regulasi Perencanaan dan 

penganggaran diatur 
dalam dua UU yang 
berbeda (UU 17/2003 dan 
UU 25/2004).

Dalam jangka panjang, merevisi 
UU SPPN dan UU KN menjadi 
satu UU tentang Perencanaan dan 
Penganggaran.

Pemerintah pun harus membangun 
satu badan atau institusi tersendiri 
yang mengurus perencanaan 
dan penganggaran dengan 
mengintegrasikan badan atau 
institusi yang ada saat ini, misalnya 
separti Office of Management and 
Budget di AS.

Bappenas
Kemenkeu
Setwapres
DPR RI

Perbedaan tafsir 
turunan UU 17/2003 
dan UU 25/2004 
mengenai kewenangan 
kelembagaan.

Pengawalan terhadap PP 
Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional.

Setwapres
K e m e n k o 
Perekonomian
KSP
Bappenas
Kemenkeu

Arsitektur dan Informasi 
Kinerja (ADIK) belum 
seragam. 

Pembenahan Arsitektur dan 
Informasi Kinerja (ADIK).

Terminologi program yang 
digunakan oleh Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam 
Negeri, Bappenas, dan K/L lain 
harus sama. 
Biaya program diklasifikasi menjadi 
“biaya pelayanan” dan “biaya 
nonpelayanan”.

KSP
Kemenkeu
Bappenas
Kemendagri
K/L

Perencanaan dan 
penganggaran pusat dan 
daerah diatur dalam dua 
UU yang berbeda (UU 
SPPN dan UU Pemda).

Dalam jangka panjang, aturan ini 
perlu disatukan dalam UU tentang 
Perencanaan dan Penganggaran.

Perlunya disusun perpres atau 
PP untuk mengatur sinergi 
perencanaan pusat dan daera, 
terutama untuk program prioritas 
nasional.

Bappenas
Kemenkeu
Kemendagri

Ketaatan terhadap 
pembagian kewenangan 
antara pemerintah pusat, 
provinsi, dan daerah 
masih minim sehingga 
kerap terjadi tumpang-
tindih program/kegiatan.

Perlu ketegasan pemerintah untuk 
mentaati aturan disertai dengan 
sanksi bagi K/L yang melanggar.

Hasil audit BPK (LKPP) harus 
menjadi acuan dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah, terutama terkait 
temuan adanya tumpang-tindih 
program/kegiatan 

Presiden
BPK
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Wilayah Sumbatan Solusi Institusi
Tidak dicantumkannya 
lokasi pada dokumen RKP 
dan Renja K/L sehingga 
daerah tidak mendapatkan 
informasi mengenai 
program/kegiatan di 
wilayah mereka,

Pembenahan RKP dan Renja K/L 
dengan menambahkan informasi 
lokasi program/kegiatan.

Bappenas
K/L

UU 17/2003 menyamakan 
waktu perencanaan 
penganggaran pusat dan 
daerah.

Harmonisasi perencanaan dan 
penganggaran dalam satu siklus.

Pembedaan tahun anggaran antara 
pemerintah pusat dan daerah.

Bappenas
Kemenkeu
Kemendagri

Belum ada peraturan 
yang secara jelas 
mengamanatkan 
penggunaan bukti 
dalam perencanaan 
pembangunan nasional.

Penggunaan bukti perlu ditegaskan 
dalam peraturan paling rendah 
setingkat perpres untuk pusat 
dan permendagri untuk daerah. 
Peraturan tersebut disertai dengan 
panduan penyusunan rencana 
berbasis bukti.

Presiden
Bappenas
Kemendagri

Aktor Institusi Tidak jelas siapa penentu 
akhir pagu anggaran 
di eksekutif sebelum 
disampaikan ke legislatif.

Pagu anggaran yang tunggal dan 
tidak bisa direvisi tanpa persetujuan 
Bappenas

Presiden

Bapenas sebagai 
perencana pembangunan 
tidak terlibat dalam proses 
penganggaran. 

Bappenas bersama-sama dengan 
Kemenkeu terlibat dari awal proses 
perencanaan sampai disahkannya 
APBN.

Bappenas
Kemenkeu

Ego sektoral K/L untuk 
mengegolkan program/ 
kegiatan.

Penyesuaian proses kerja yang 
tidak sinkron lintas K/L.

K/L

Peran perencanaan dan 
penganggaran daerah 
di pemerintah pusat 
dilakukan oleh dua institusi 
berbeda.

Perlu sinergi lebih baik antara 
Kemenkeu dan Kemendagri.

Kemenkeu
Kemendagri

Kementerian Dalam 
Negeri tidak terlibat dalam 
proses formulasi dana 
transfer ke daerah.

Kemendagri perlu dilibatkan dalam 
proses formulasi dana transfer, 
sehingga peran supervisi dan 
evaluasi menjadi optimal.

Kemenkeu
Kemendagri

Rendahnya kapasitas 
SDM pemerintah daerah 
di bidang perencanaan 
pembangunan sehingga 
rencana daerah tidak 
sinergis dengan pusat.

Supervisi perencanaan 
pembangunan daerah dengan 
mengoptimalkan peran Kemendagri.

Peningkatan kapasitas Bappeda 
sebagai perencana di level daerah.

Kemendagri
Pemda

Rapat Koordinasi Teknis 
(Rakortek) antara K/L 
dengan pemda yang 
difasilitasi oleh Kemendari 
belum berfungsi optimal.

Mengoptimalkan fungsi Rakortek 
agar menjadi forum sinergi 
perencanaan pusat-daerah, 
termasuk sebagai salah satu acuan 
penentuan DAK.

Kemendagri
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Wilayah Sumbatan Solusi Institusi
Untuk mensinergikan 
waktu perencanaan pusat 
dan daerah, banyak 
instansi yang perlu 
dilibatkan pada proses 
ini, yakni Kemendagri, 
Bappenas, Kemenkeu, 
K/L, dan, bahkan, KPU 
sebagai penyelenggara 
pemilu.

Perlu peta jalan yang 
menyinergikan perencanaan pusat 
dan daerah yang disusun bersama-
sama oleh Bappenas, Kemenkeu, 
Kemendagri, dan KPU.

Bappenas
Kemenkeu
Kemendagri
KPU

Kurangnya kapasitas 
perencana, terutama 
di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, sehingga 
perencanaan daerah 
belum berbasis bukti.

Peningkatan kapasitas perencana di 
daerah agar memahami pentingnya 
kebijakan berbasis bukti, sekaligus 
mempunyai keterampilan teknis 
untuk menyusun perencanaan 
berbasis bukti.

Bappenas

Proses Politik Ruang negosiasi 
pembahasan anggaran 
masih sangat terbuka.

Menutup ruang negosiasi anggaran 
yang memicu inefisiensi dan 
korupsi.

Kemenkeu
Bappenas
K/L
DPR

DPRD masih membahas 
satuan tiga APBD.

Perlu peraturan yang melarang 
DPRD membahas satuan tiga pada 
pembahasan RAPBD. Peraturan 
tersebut bisa diterbitkan melalui 
perpres maupun permendagri.

Presiden
Kemendagri

Fragmentasi politik antara 
pemerintah pusat dan 
daerah menyebabkan 
kepala daerah lebih loyal 
kepada partai pendukung 
daripada pemerintah pusat 
(yang serin gkali berasal 
dari partai yang berbeda.

Pemilu dan pilkada serentak akan 
mengurangi fragmentasi politik.

KPU
Kemendagri

Penyelenggaraan 
pemilu dan pilkada 
belum serentak dan 
tidak memperhitungkan 
hubungannya 
dengan perencanaan 
penganggaran 
pembangunan.

Pemilu dan pilkada dilakukan 
secara serentak dengan 
mempertimbangkan sinergi 
perencanaan pusat dan daerah.

KPU
Kemendagri

Legislatif memiliki 
keterbatasan data-data 
mengenai perencanaan 
pembangunan sehingga 
tidak bisa melakukan 
kontrol terhadap data yang 
diajukan eksekutif.

Data-data yang dipakai dalam 
dokumen perencanaan perlu dibuka 
untuk publik.

Peningkatan integritas dan 
reliabilitas data.

KSP
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Unsur nonpemerintah seperti LSM, lembaga 
think tank, dan media, tetap merupakan 
pemangku kepentingan yang juga penting untuk 
dilibatkan. Peran yang bisa diambil kalangan 
dari luar pemerintah adalah membangun opini 
publik, tekanan, advokasi kebijakan, serta 
penyedia asistensi untuk peningkatan kapasitas 
pemerintah daerah.

Dari tabel di atas, ada beberapa solusi yang 
masuk kategori quick wins atau jangka pendek 
yang bisa dilaksanakan dalam waktu 1-2 tahun 
ke depan. Solusi ini sekaligus masukan bagi 
KSI untuk melakukan intervensi program. Di 
antaranya:

1. Pengawalan terhadap RPP Perencanaan 
dan Penganggaran Pembangunan 
Nasional. RPP ini menjadi dasar untuk 
menutup ruang negosiasi anggaran di DPR 
dan mengatur pagu anggaran yang tunggal. 

2. Jika PP sudah diterbitkan, dukungan bisa 
diberikan untuk memfasilitasi implementasi 
PP tersebut.

3. Pembenahan Arsitektur dan Informasi 
Kinerja (ADIK).

4. Pembenahan RKP dan Renja K/L dengan 
menambahkan informasi lokasi program/
kegiatan.

5. Supervisi perencanaan pembangunan 
daerah dengan mengoptimalkan peran 
Kemendagri.

6. Mengoptimakan fungsi Rakortek antara 
Kemendagri dan K/L untuk mensinergikan 
program prioritas nasional dan daerah.

7. Menyusun peraturan dan panduan 
perencanaan berbasis bukti untuk 
pemerintah daerah. 

8. Peningkatan kapasitas Bappeda sebagai 
perencana di level daerah.

9. Peningkatan kapasitas perencana di daerah 
untuk memahami pentingnya kebijakan 
berbasis bukti sekaligus mempunyai 
ketrampilan teknis untuk menyusun 
perencanaan berbasis bukti.

Sementara solusi jangka menengah atau 
yang bisa dilaksanakan dalam waktu 3-5 tahun 
ke depan adalah:

1. Pelibatan Kemendagri dalam proses 

formulasi dana transfer daerah sehingga 
peran supervisi dan evaluasi menjadi lebih 
optimal.

2. Penyusunan peta jalan yang menyinergikan 
perencanaan pusat dan daerah yang 
disusun bersama-sama oleh Bappenas, 
Kemenkeu, Kemendagri, dan KPU.

3. Peningkatan integritas, reliabilitas, dan 
ketersediaan data yang dipakai dalam 
dokumen perencanaan. Data tersebut perlu 
dibuka untuk publik.

Dalam jangka panjang, yakni di atas 5 tahun, 
intervensi yang bisa dilakukan adalah:

1. Revisi UU SPPN dan UU KN menjadi 
satu UU tentang Perencanaan dan 
Penganggaran. UU ini juga mengatur 
sinergi perencanaan dan penganggaran 
pusat dan daerah.

2. Pemerintah perlu membangun satu badan 
tersendiri yang mengurus perencanaan dan 
penganggaran dengan mengintegrasikan 
badan atau institusi yang ada saat ini.

3. Pemilu dan pilkada dilakukan secara 
serentak dengan mempertimbangkan 
sinergi perencanaan pusat dan daerah.

4.4. Mitra Strategis
Dalam melakukan analisis untuk memetakan 

pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan 
dalam menghilangkan sumbatan dalam 
perencanaan dan penganggaran, perangkat 
bantu yang digunakan diadaptasi dari Eden dan 
Ackermann (1998).

Dengan perangkat bantu di atas, pemangku 
kepentingan diidentifikasi menjadi empat 
kategori, yaitu:

1. Pemain kunci (key player). Pemangku 
kepentingan yang masuk dalam kotak 
ini adalah pemangku kepentingan kunci 
karena mempunyai minat (interest) dan 
pengaruh/kekuatan (influence/power) yang 
besar. Mereka harus menjadi perhatian 
utama dan dilibatkan secara rutin dalam 
setiap intervensi.

2. Memenuhi kebutuhan (meet their needs). 
Pemangku kepentingan kategori ini adalah 
mereka yang mempunyai pengaruh/
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kekuatan besar tapi minatnya relatif 
rendah. Kelompok ini harus tetap dilibatkan 
dalam proses sembari meningkatkan 
minat mereka terhadap isu yang sedang 
diadvokasi. Mereka diharapkan pada 
akhirnya berubah menjadi pemain kunci.

3. Menunjukkan pertimbangan (show 
consideration). Pemangku kepentingan 
dengan minat tinggi tapi memiliki pengaruh/
kekuatan relatif kecil masuk kategori 

ini. Kelompok ini berpotensi menjadi 
penyokong sehingga tetap perlu dilibatkan 
sesuai dengan minat masing-masing.

4. Kurang penting (least important). Kelompok 
ini memiliki minat dan pengaruh/kekuatan 
yang sama-sama rendah. Namun perlu 
diberikan informasi secara berkala 
tentang advokasi yang sedang dilakukan. 
Apabila memungkinkan, minat pemangku 
kepentingan di kotak ini bisa ditingkatkan.

Meet their needs
• engage & consult on interest 

area
• try to increase level of 

interest
• aim to move into right hand 

box

Least important
• inform via general 

communications: newsletter, 
website, mail shots

• aim to move into right hand 
box

Key Player
• key player focus efforts on 

this group
• involve in governance/
decision making bodies

engage & consult regularly

Show consideration
• make use of interest through 
involvement in low risk areas
• keep informed & consult on 

interest area
• potential supporter/goodwill 

ambassador

In
flu

en
ce

/p
ow

er
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Interest of stakeholders

Diagram 10. Analisis Pemangku Kepentingan untuk Integrasi Perencanaan dan 
Penganggaran
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4.4.1. Pemangku Kepentingan untuk Integrasi 
Perencanaan dan Penganggaran

Menggunakan perangkat bantu tadi pula, 
pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan 
dalam proses integrasi perencanaan dan 
penganggaran dapat digambarkan seperti dalam 
Diagram 10.

Dari diagram tersebut diketahui, pemain kunci 
dalam integrasi perencanaan dan penganggaran 
adalah Deputi II Kantor Staf Presiden, Sekretariat 
Wakil Presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas 
(termasuk staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga 
dan Pusat Aanalis Kebijakan Bappenas).

Menteri Keuangan (bersama dengan Dirjen 
Anggaran) sebenarnya mempunyai pengaruh 
yang sangat besar, tapi tidak memiliki minat 
yang tinggi dalam upaya integrasi ini. Demikian 
pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
yang ditunjuk Presiden sebagai koordinator 
proses penyusunan RPP intergasi perencanaan 
dan penganggaran. Sebab itu, perlu upaya 
untuk mendorong Kemenkeu dan Kemenko 
Perekonomian supaya memiliki minat yang tinggi 
agar proses penyusunan PP dan implementasinya 

Think tank

Dirjen Bangda, 
Kemendagri 

(Perencanaan)

Dirjen BAKD, 
Kemendagri 

(Penganggaran)

Dirjen OTDA, 
Kemendagri 

(Peran Daerah)

Badan Pemeriksa 
Keuangan 

(Audit Perencanaan)

Menko 
Perekonomian

Pemerintah 
Daerah

Deputi I, Kantor 
Staf Presiden

Staf Ahli
Hubungan 

antar Lembaga, 
Bappenas

Deputi Bidang 
Pendanaan, 

Bappenas

Budget Group 
NGOs

PAK, Bappenas

Media

Universitas
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Dirjen 
Periumbangan 

Keuangan 
(DJPK)

Deputi II, Kantor 
Staf Presiden

KSP

di kemudian hari berjalan lancar.
Opini publik mengenai pentingnya integrasi 

perencanaan dan penganggaran juga perlu 
didorong dengan melibatkan LSM, terutama 
pemantau anggaran (budget group), dan media, 
sehingga hal ini menjadi isu nasional dan disadari 
pentingnya oleh seluruh komponen bangsa.

4.4.2. Pemangku Kepentingan untuk Sinergi 
Pusat-Daerah dan Keselarasan Tata 
Waktu

Untuk menyinergikan pemerintah pusat 
dan daerah serta menselaraskan tata waktu 
perencanaan dan penganggarannya, pemangku 
kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses 
tersebut dapat dilihat dalam Diagram 11.

Dari diagram tersebut dapat dilihat pemain 
kuncinya adalah Deputi I dan Deputi II Kantor Staf 
Presiden bersama-sama dengan Kementerian 
Dalam Negeri (Dirjen Bangda dan Dirjen BAKD). 
Bappenas, terutama Staf Ahli Hubungan Antar-
Lembaga, juga termasuk pemangku kepentingan 
utama. Dirjen Bangda dan BAKD di Kemendagri 
adalah kunci sinergisitas perencanaan dan 

Diagram 11. Analisis Pemangku Kepentingan untuk Sinergi Pusat-Daerah 
dan Tata Waktu
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penganggaran pusat dan daerah sehingga 
mutlak untuk dilibatkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 
berperan mengaudit perencanaan (sebagai 
bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
yang disampaikan ke DPR) mempunyai minat 
yang cukup tinggi meskipun kewenangannya 
cukup terbatas. BPK bisa dilibatkan untuk 
memasok informasi hasil temuan dalam LKPP. 
Juga, sebagai pihak yang memberikan saran 
bagi perbaikan kinerja pemerintah pusat dan 
daerah. 

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen 
Perimbangan Keuangan, mempunyai pengaruh/
kekuatan yang besar, tapi belum mempunyai minat 
tinggi dalam hal menyinergikan perencanaan 
pusat daerah dan tata waktu perencanaan 
dan penganggarannya. Dirjen Perimbangan 
Keuangan perlu didorong menjadi pemain kunci 
karena mempunyai wewenang memformulasikan 
dan melakukan transfer anggaran dari pusat ke 
daerah selama ini. ***
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