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Abstract: Pembangunan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah 

tuntutan reformasi mahasiswa 1998, 2 (dua) tahun setelah perisiwa ini kemudian terbit PP 

No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom yang salah satu pasalnya (pasal 3) mengatur kewenangan/urusan wajib 

untuk pelayanan minimal sebagai hak dasar masyarakat yang dikenal dengan SPM.  Pada 

tahun yang sama terjadi kesepakatan tentang tujuan pembangunan Milenium (MDGs), 

dimana fokus pembangunan untuk memenuhi hak dasar warga seperti pengentasan 

kemisikinan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kesehatan. Begitu pentingnya 

pembangunan berbasis SPM ini, mengingat masih banyak masyarakat yang belum 

menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayan dasar. Keberhasilan pemerintah 

daerah memberikan akses terhadap pelayanan dasar warganya dapat mengungkit  nilai 

IPM. Kepala Daerah terpilih diharapkan cerdas mengarahkan belanja pembangunan bagi 

kemakmuran rakyat. Bukan sebaliknya apa yang direncanakan dengan apa yang 

dilaksanakan belum berada pada rel yang tepat, karena  rendahnya keseriusan daerah 

dalam mengawal dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD). 
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Pendahuluan 

Tingkat keyakinan atau kepercayaan pemerintah pusat terhadap berjalannya pembangunan di 

daerah masih dianggap belum optimal. Ukuran kepercayaan ini tergambarkan dari kinerja daerah 

dalam melaksanakan urusan wajib khususnya berkenaan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru terbit ini, penekanan 

pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara yang bersifat pelayanan dasar dan yang non dasar. Bisa 

jadi pemisahan ini agar terlihat keseriusan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target target 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).  
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SPM sebagai wujud ukuran minimal hak dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara, 

seyogyanya ada yang sudah dituntaskan atau dipenuhi tahun 2015. SPM merupakan salah tuntutan 

reformasi mahasiswa 1998, karenanya 2 (dua) tahun setelah perisiwa ini kemudian terbit PP No. 25 

Tahun 2000 yang mengatur kewenangan wajib untuk pelayanan minimal sebagai hak dasar 

masyarakat yang dikenal dengan SPM. Pernyataan tertulisnya ada di pasal 3 yaitu: “pelaksanaan 

kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal…”. Dengan demikian SPM adalah produk kebijakan 

publik yang mengatur tentang  jenis dan mutu pelayanan dasar masyarakat, yang merupakan hak 

minimal  yang diperoleh warga dan dibebankan menjadi urusan wajib daerah. 

Pertanyaannya setelah ada amanat pasal 3 tersebut  bagaimana hasilnya? Faktanya setelah 

hampir 15 tahun kelahiran SPM (PP No. 25 TH 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom), masih kita lihat banyak kebutuhan akan sarana 

bangunan sekolah dasar yang rusak, jembatan yang tidak layak dilewati, infrastruktur penghubung 

antardistrik dan bahkan antar wilayah khususnya daerah perbatasan masih belum memadai.  

Pemerintah menganggap potret praktek-praktek penyelenggaraan pembangunan di daerah khususnya  

berkenaan dengan pelaksanaan urusan wajib belum diprioritaskan secara benar. Keseriusan atas 

tercapainya SPM ini diperlihatkan oleh keinginan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 11 ayat (4): “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada SPM 

dilaksanakan secara bertahap…”.  Kemudian baru-baru ini undang-undang tersebut diganti dengan UU 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan pula: ”Pelaksanaan 

pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.   

Dengan keseriusan amanat kedua undang-undang tersebut harapan ditujukan kepada pemerintah 

daerah agar target-target capaian SPM dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang 

terintegrasi. Darimana mulainya pengintegrasian SPM ini? Sejak dibuatnya dokumen RPJMD kepala 

daerah terpilih sudah harus ada target capaian program-program yang mengusung SPM. Apapun janji-

janji KDH terpilih dalam kampanye di masyarakat tetap urusan wajib ini yang menjadi prioritas utama.  

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk singkronisasi target SPM 

antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan 

semua dokumen tersebut ke dalam RKA SKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD) 

sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah juga harus mensinkronisasikan program 

RENSTRA K/L dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

Perlu disadari potret kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis SPM masih belum 

optimal. Banyak kasus yang kita lihat dari berita-berita di televisi yang menayangkan bagaimana nasib 

seorang anak SD bersekolah melewati jembatan yang sudah rusak dan sangat mengkhawatirkan 

keselamatannya. Di sisi lain ada banyak kasus kepala daerah yang terseret persoalan hukum karena 

belanja hibah bansos  yang sebenarnya bukan prioritas pembangunan daerah. Persoalan-persoalan 

besar ini harus segera diluruskan mulai dari subtansi filsafat yang mendasari prioritas rencana belanja 

sampai dengan aksi penganggaran dalam APBD.  

Keterlambatan Penetapan APBD dan Pengaruh Pencapaian SPM 

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan adalah pengejawantahan dari impian kerja kerja 

pemerintah pusat yang seyogyanya di drive oleh visi misi presiden terpilih.  Arahan RKP tersebut 
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selanjutnya juga menjadi pedoman di daerah melalui RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 

tahunan.  Selanjutnya RKPD akan melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara 

eksekutif dan legislatif di daerah. Inilah impian terakhir kehendak masyarakat yang harus dipenuhi 

sesuai janji-janji  kepala daerah terpilih dan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan memilih. 

RAPBD juga mencerminkan arahan-arahan kebijakan pusat setiap tahun yang harus diintegrasikan 

dalam pelaksanaan pembangunan. Dana rakyat sebesar kurang lebih  Rp. 664,600,741,175 tahun 

2015 (sumber:  djpk.kemenkeu.go.id) dan tahun 2014 berkisar Rp. 592,4 trilyun yang digelontorkan ke 

rekening daerah-daerah (melalui komponen dana : DAU, DAK dana OTSUS dan lainnya) harus mampu 

melaksanakan urusan wajib/pilihan yang diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. 

Prakteknya ternyata juga tidak sesuai apa yang diharapkan, dana sebesar Rp. 592,4 trilyun hampir 

30 % tidak bisa dinikmati rakyat untuk pelayanan pembangunan. Atau kurang lebih hampir 190 trilyun 

(2014) tersimpan di bank daerah sebagai SILPA. Alasannya bermacam-macam dari mulai terlambatnya 

pengesahan APBD, lelang pengadaan barang jasa terlambat dan berbagai alasan semua serba 

terlambat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga melambat secara nasional, ini dirasakan disemua 

aspek kegiatan usaha/bisnis. Sentuhan dana APBN/APBD sangat besar bagi laju/pergerakan roda 

pembangunan terlebih bagi pemenuhan pembangunan berbasis pelayanan dasar atau SPM. Apa yang 

ditunggu-tunggu di awal tahun anggaran oleh masyarakat tidak pernah dirasakan ada pelayanan 

pembangunan untuk mempercepat target-target SPM. Masyarakat mulai merasakan geliat 

pembangunan menjelang bulan Juni dan Juli setiap tahunnya. Hal ini berulang setiap tahun menjadi 

sebuah pembenaran penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (bad governance). 

Keterlambatan penetapan persetujuan APBD tidak seharusnya terjadi, seandainya saja mau 

dipraktekkan langkah-langkah aturan yang memayunginya. Ruhnya Permendagri No. 54 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, seharusnya 

menjadi arahan bagi tata cara penyusunan perencanaan pembangunan yang harus dipatuhi semua 

pihak termasuk DPRD. Permendagri tersebut seyogyanya ditaati sebagai polisinya perencanaan 

pembangunan. Mengapa ? karena di dalamnya   bukan saja mengatur tahapan dan cara penyusunan 

dokumen rencana (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RENJA) tetapi juga ada unsur pengendalian dan 

unsur evaluasi yang sama-sama harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan di daerah.  

Dokumen perencanaan daerah bersifat  sitematik dan berjenjang mulai dari RPJP, RPJMD, RKPD, 

RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini 

dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan 

berubah yang lain wajib direvisi, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka 

panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Dengan konsep 

perencanaan  yang saling terintegrasi tersebut memang dibutuhkan inovasi IT, seperti E-Budgeting di 

Pemda DKI dan E-Planning di Pemda Kota Bekasi.  

E-Planning yang digagas  Pemda Kota Bekasi mencoba menterjemaahkan keselarasan RPJMD  

sebagai pedoman  Renstra SKPD dengan penyusunan RKPD tahunan sekaligus untuk 

penyempurnaan Renja SKPD dengan tetap mengedepankan perencanaan partisipatif melalui 

musrenbang. Keselasaran ini dapat mempercepat target waktu pembahasan RAPBD. Berpedoman 

pada RPJMD tersebut maka subtansi E-Planning Kota Bekasi mengawal tatacara penyusunan RKPD 
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dengan mengadopsi pasal 107 ayat (2) huruf (f) tentang penelaahan pokok pokok pikiran DPRD 

menjadi satu kesatuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.  

Sesuai amanat pasal 113 (4) Pemendagri No. 54 Tahun 2010 bahwa anggaran pembangunan 

harus berbasis kinerja. Apapun usulan masyarakat termasuk hasil pokok-pokok pikiran DPRD harus 

diverifikasi  dan diselaraskan. Semangatnya adalah bahwa ada satu pintu perencanaan pembangunan 

tahunan (RKPD) sebagai produk yang disepakati bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. 

Tidak ada ide pembangunan di luar RKPD pada saat pembahasan dan kesepakatan APBD. Oleh 

karena itu RKPD adalah landasan/bahan mentah KUA PPAS (pasal 129) yang dibahas di DPRD. 

Artinya tidak ada bahan lain dari siapa pun termasuk anggaran yang dikenal dengan sebutan anggaran 

siluman (anggaran ujug-ujug) yang minta dimasukkan dalam pembahasan tersebut. Hasil kesepakatan 

bersama KUA PPAS diterjemahkan dalam RKA SKPD untuk bahan RAPBD, sehingga struktur RAPBD 

memiliki batang tubuh belanja yang matang ada ukuran kinerjanya (in put- out put dan out come).  

Persoalan e-budgeting di Pemda DKI tentang anggaran siluman akan mudah diketahui dengan 

melihat Renja akhir SKPD sebagai penyempurnaan setelah RKPD sudah dibuat peraturan 

gubernurnya. Bila di Renja SKPD tersebut ditemui anggaran siluman, kemudian langkah selanjutnya 

ditelusuri ke Renstra SKPD bersangkutan apakah selaras dengan tujuan RPJMD atau memang ada 

kebijakan baru yang bersifat inovatif dari KDH atau ada paksaan untuk dimasukan. SKPD 

memverifikasi, mengintegrasikan program, kegiatan bahkan indikator kinerja sampai ke pagu indikatif  

sesuai renjanya. Sistem akan membaca sejarah entri datanya sebagai gambaran kami lampirkan 

mekanisme E-Planning Kota Bekasi sebagai berikut: 

I	

V	

III	

II	

21	April	–	12	Mei	2014	

15	-	17	April	2014	

PENYUSUNAN RKPD KOTA BEKASI TAHUN 2015 

17	-	21	Maret	2014	

12	Maret	2014	

10	Februari	2014	

1	–	2	April	2014	

			Penyusunan	Rancangan	Awal		
Renja	SKPD		2015	

Rancangan		
Akhir	RKPD	2015	

Penyampaian Hasil 
Musrenbang 

Kelurahan/Kecamatan  
(melalui e-planning) 

	Forum	SKPD	

Evaluasi	Kinerja					
Pembangunan	
Tahun	2013	

Penyusunan	
Rancangan	Awal	

RKPD	2015	
	(Dra 	Awal)	

Pembahasan		
Rancangan	Awal	RKPD	

2015	

Rancangan	Awal	
RKPD	2015	
	(Dra 	Akhir)	

Musrenbang		
Kota	

Penyusunan	
Rancangan		
RKPD	2015	

					Penyampaian	Surat		
Edaran	Walikota	tentang	

Rancangan	Awal	RKPD	2015	

PRA-Musrenbang	
Kota	

Finalisasi	
Rancangan	Awal		

RKPD	2015	
	(Hasil	Pra	Musrenbang	dan	

Musrenbang	Kel/Kec.)		

Peraturan	Walikota	
tentang	

	RKPD	2015	

Penyampaian	Rancangan		
Awal	Renja	Ke	Bappeda	

Verifikasi	Renja	SKPD	oleh	Bidang	
Bappeda	

Penyusunan	Rancangan	Akhir	
Renja		SKPD	

Penyampaian	Rancangan	Akhir	
Renja		SKPD	

Verifikasi	Renja	SKPD	oleh	Bidang	
Bappeda	

Penyempurnaan		
Rancangan	Akhir	Renja	SKPD	

3	Desember	2013-31	Januari	2014	 20	Januari	2014	 28	Januari	–	3	Februari	2014	 7	Februari	2014	

7	-	10	Maret	2014	 6	Maret	2014	 1	–	14	Maret	2014	10	-	12	Maret	2014	

14		Maret		–	30	April	2014	

Musrenbang	
Kelurahan/	
Kecamatan	

PENYUSUNAN RENJA 
2015 

Pengesahan	Renja	SKPD	Tahun	2015	
melalui		

Peraturan	Walikota	

Penyampaian	Usulan	Kegiatan	
Tahun	2015	

(melalui	Sistem	e-planning)	

1	–	10	Januari	2014	

12	

13	

16	

Penetapan	Renja	SKPD	Tahun	2015		
melalui	Peraturan	Kepala	SKPD	

11	

Penyampaian Hasil 
Musrenbang 

Kelurahan/Kecamatan  
(melalui e-planning) 

7.b	 7.a	

7	9	

1	 2	 3	 4	

VI	

	5	

	6	

	8	

	10	

	14	

	15	

	17	

	20	

21	

22	

23	

Renstra	
SKPD	

7	Februari	–	27	Februari	2014	

20	Mei	2014	

18	

IV	

Permendagri	,	54	Tahun	2010	

q Usulan	kegiatan	hasil	Musrenbang	kelurahan,	kecamatan	dan	forum	SKPD	di	
entry	ke	dalam	e-planning	berdasarkan	urusan	SKPD.		

q Disamping	disampaikan	melalui	sistem	(e-planning),	usulan	kecamatan	

disampaikan	ke	SKPD	melalui	surat	dengan	dilengkapi	berita	acara	hasil	
Musrenbang.	

q Usulan	Kegiatan		dari	Kecamatan	diverifikasi	dan	diselaraskan	dengan	
prioritas	program	sesuai	yag	tercantum	dalam	Renstra/Renja	SKPD,	
selanjutnya	dimasukkan	dalam	Renja	SKPD.		

28	Januari	–	20	Februari	2014	

7	Februari	–	27	Februari	2014	

11	–	28	Februari	2014	

13	–	14	Mei	2014	

22	-	26	Mei	2014	

28	Mei		-	3	juni	2014	

6	Juni	2014	

12		Juni	2014	

  

Sumber: Paparan Kepala Bappeda Kota Bekasi pada Acara Penyusunan RKPD Tahun 2015, 2014. 

Gambar 1. Mekanisme siklus perencanaan dan penganggaran melalui sistem E-Planning. 
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RKPD adalah cerminan renjanya SKPD bukan renjanya DPRD karena DPRD tidak memiliki 

wewenang membuat RKA.  Renja SKPD pasti akan menterjemaahkan Rentra SKPD yang pada 

giliranyan mengawal jalannya visi misi kepala daerah melalui RPJMD.  Sesuai  amanat Undang-

undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (UU SPPN No. 25 Tahun 2004), maka RKPD ini 

disahkan dengan  peraturan KDH dan bahkan sebelum itu dimusrenbangkan serta diberita acarakan 

(Pasal 124  Permendagri 54/2010). Renja SKPD berisi lokasi kegiatan (pasal 134-135) bila ada 

pembahasan ditengah jalan, kesulitan bagi SKPD membuat  Renja baru karena harus meninjau lokasi  

dan kelompok sasaran.  Indikator kinerja  memuat ukuran sfesifik secara kuantitatif/kualitatif dari in put 

out put yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.  

Pada tingkat penyelenggaraan forum SKPD pun  (pasal 146) menghasilkan penajaman indikator 

dan target kinerja program/kegiatan sesuai tupoksi SKPD. Forum ini juga menghasilkan berita acara 

hasil kesepakatan (pasal 150).  Inilah siklus ruhnya permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menjadi 

napas perencanaan dan penganggaran sekaligus sebagai polisi pengendali perencanaan.  Hadirnya 

regulasi tersebut seharusnya dapat mempercepat proses perencanaan dan penganggaran sampai 

kepada ketepatan waktu pelaksanaan APBD sehingga besar pengaruhnya bagi pencapaian  

pembangunan berbasis SPM.  

Belanja Cerdas Mengelola APBD 

a. Pemahaman Fungsi-fungsi APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan APBD 

memiliki fungsi yang strategis bagi keberlanjutan sebuah pembangunan di daerah. Fungsi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi 

pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Penting bagi stakeholders 

pembangunan memahami secara terintegrasi fungsi-fungsi APBD, sehingga ada filsafat mendalam 

dalam mengelola secara cerdas APBD bagi kemajuan bangsa dan negara.  

Fungsi otorisasi dimaksudkan bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasikan belanja pada 

tahun bersangkutan dan juga yang tidak kalah pentingnya merealisasikan rencana pendapatan yang 

sudah diperkirakan pada tahun itu. Program/kegiatan tidak akan ada maknanya atau tidak memiliki 

kekuatan untuk dilaksanakan kalau tidak dianggarkan dalam APBD. Oleh sebab itu fungsi otorisasi ini 

menjadi sangat penting untuk dipahami karena struktur APBD sudah sedemkian terpola sesuai 

peraturan pengelolaan keuangan daerah (PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006). 

Setelah kita memahami makna fungsi otorisasi maka kemudian kita juga harus sadari bahwa APBD 

memiliki fungsi alokasi.  Maknanya adalah anggaran daerah yang disusun tersebut harus diarahkan 

untuk kesejahteraan masyarakat atau keberpihakan yang tinggi kepada penanganan kemiskinan, 

mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan efektifitas/meminimalkan pemborosan 

sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian daerah utamanya untuk pembangunan 

berbasis SPM. Pada akhirnya tujuan ABPD sesuai fungsi distribusinya, memberikan jaminan bahwa 

kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan 

bagi rakyat.  

Ada beberapa fungsi lain yang tidak kalah berarti untuk dipahami adalah Fungsi stabilitasi yakni 

bahwa APBD menjadi alat untuk mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 
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Oleh karena itu harus ditopang kuat oleh pemahaman bahwa APBD memiliki fungsi lain yakni Fungsi 

perencanaan dan pengawasan yang keduanya merupakan awal masuk sebagai manajemen 

perencanaan dan diakhiri dengan aspek pengendalian dan pengawasan, sehingga dapat dimonitor 

output/outcome atau kinerja pelaksanaan APBD. 

b. Pemahaman Isu Strategis 

Penting mengungkap isu strategis dalam perencanaan pembangunan berjangka panjang dan 

menengah dan dalam konteks penyunan APBD tahunan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

pilihan-pilihan kebijakan pokok yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan. Setiap pilihan 

yang diambil memiliki pengaruh yang amat kuat dengan menjawab pertanyaan mengapa SKPD itu 

yang mengerjakannya (TUPOKSI), apa yang dikerjakannya, dan seterusnya. Suatu kondisi/kejadian 

yang menjadi isu trategis adalah keadaan yg apabila tidak diantisipasi dalam pengambilan kebijakan 

akan menimbulkan kerugian yg lebih besar atau sebaliknya apabila tidak ada kebijakan untuk 

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang. Keputusan kebijakan itu semuanya bermuara dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

a. Dalam rangka membuat strategi percepatan pembangunan berbasis SPM maka kriteria isu-

isu strategis: 

b. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pelayanan publik dalam upaya 

pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. 

c. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 

d. Sejalan dengan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. 

e. Adanya kemungkinan/peluang untuk ditangani. 

f. Memiliki daya ungkit untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan 

  

Sebagai gambaran bagaimana SKPD memperoleh kriteria isu-isu strategis tersebut adalah: 

1. Lakukan analisa internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan 

TUPOKSI yang telah dijalankan. 

2. Lakukan analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi 

SKPD di masa lima tahun mendatang. 

Hasil analisa tersebut adalah berupa data-data yang dapat diolah sebagai bahan kebijakan. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setelah diterapkan otonomi daerah, sebagian kewenangan 

dan fungsi pemerintah pusat, khususnya berkaitan pembangunan berbasis SPM/kegiatan pelayanan 

dasar (kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) sudah diserahkan ke daerah. Sejarah data-data 

pembangunan tersebut menjadi penting sebagai langkah awal daerah mengelola isu-isu strategis 

pembangunan. Ke depan daerah sangat berkepentingan dengan kebutuhan data dan akan  menjadi 

meningkat terutama untuk melihat pencapaian serta menentukan suatu perencanaan yang bersifat 

strategis.  

Pada fase kedua pelaksanaan otonomi daerah melalui  UU No. 32 Tahun  2004 Tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 152 ayat 1, bidang statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang 
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wajib diselenggarakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Pesan pasal ini sangat penting dan strategis sehingga persoalan data statistik menjadi urusan wajib. 

Sebuah keputusan penting dari suatu kebijakan sudah barangtentu berangkat dari data yang akan 

menentukan isu-isu strategis.  Pesan pasal 152 juga menyatakan “Perencanaan Pembangunan Daerah 

harus didasarkan pada data-data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan”; 

Data/Informasi yang dimaksud mencakup:  

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  

2. Organisasi Tata Laksana Pemerintah Daerah;  

3. Keuangan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah and PNS Daerah;  

4. Potensi Sumberdaya Daerah;  

5. Produk Hukum Daerah;  

6. Kependudukan;  

7. Informasi Dasar Wilayah;  

8. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Data yang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan faktor penting untuk mengetahui kemajuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber data yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan 

tersebut bisa dari statistik dasar yang dikerjakan oleh BPS atau data statistik sektoral yang merupakan 

catatan kinerja pelayanan SKPD/ catatan administrasi (input, proses dan output) program/kegiatan 

pembangunan di SKPD. 

Data statistik dasar dan data statistik sektoral akan berbicara pencapaian kinerja SPM dan target 

tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Sebab ke dua program besar 

tersebut (SPM dan MDGs) telah terintegrasi dalam program prioritas pembangunan daerah dan 

nasional. Oleh sebab itu data kinerja ini juga akan mengangkat isu-isu strategis yang belum 

diselesaikan dan yang akan diantispasi ke depan.  

Usaha Pemerintah: Review RKA SKPD untuk APBD Berkualitas 

Kemendagri setiap tahun menerbitkan pedoman berkaitan dengan arahan penyusunan APBD di 

daerah. Yang menarik beberapa tahun terakhir ini adalah amanat untuk mereview RKA SKPD/SKPKD. 

Review dilaksanakan setelah KUA PPAS disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Diharapkan RKA-RKA  ini menjadi berkualitas sebagai bahan RAPBD. Kemendagri menerbitkan 

regulasi perintah “REVIEW RKA SKPD/SKPKD” melalui Pedoman Penyusunan APBD 2015.  Hal yang 

sama secara berulang  melalui Permendagri  Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2016 bahwa : “Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran 

dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala 

daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas 

RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh 

TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”.  
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Kapan sebenarnya pelaksanaan review tersebut dilakukan oleh aparat inspektorat dalam hal ini 

APIP?  Berdasarkan perintah Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 sudah jelas yaitu bersamaan 

waktunya dengan asistensi yang dilakukan oleh TAPD. Asistensi dimulai setelah diterbitkannya Surat 

Edaran Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 89  Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD. Berdasarkan siklus tahapan perencanaan 

pembangunan sebagaimana Gambar 2 di bawah ini, maka pelaksanaan review RKA SKPD adalah 

awal bulan Agustus setelah penetapan KUA PPAS. 

TAHAPAN  

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

 

RPJMD 

Musrenbang	

Kelurahan	

Musrenbang	

Kecamatan	

Forum	SKPD	

Musrenbang	

Kota	

Penyusunan	

RKPD	

Penyusunan/	

pembahasan	

KUA	PPAS	

Penetapan	

KUA	PPAS	
RKA	

SKPD	

Penyusunan/	

pembahasan	

APBD	

Persetujuan	
APBD	

Sbg	
Pedoman	

• Banggar	DPRD;	
• TAPD	

• Banggar	DPRD;	
• TAPD	

• Banggar	DPRD;	
• TAPD;	
• Bappeda;	
• Ka.	SKPD	

• DPRD;	
• Ka.	SKPD	

• DPRD;	
• WALIKOTA	

Jan	

Feb	

Febr	

Mar	

Mei	

Mid	
Juni	

Akhir		
Juli	 Okt	 Nov	

Penetapan	
Perda	
APBD	

Des	

 

Sumber: Paparan Kepala Bappeda Kota Bekasi pada Acara Penyusunan RKPD Tahun 2013, 2012. 

Gambar 2. Siklus Tahapan Perencanaan Pembangunan. 

 

Menurut siklus gambar 2 di atas periode akhir bulan Juli  KUA PPAS sudah harus ditetapkan 

sebagai hasil kesepkatan eksekutif dan legislatif. Paling tidak awal bulan Agustus sudah ada surat 

perintah melakukan review. Sulit bagi APIP bekerja  bila kesepakatan ini bergeser waktunya mendekati 

persetujuan RAPBD di akhir-akhir tahun. Hal ini karena konstruksi pekerjaan review sangat beragam, 

luas bahkan sampai mengukur pencapaian RPJMD dan visi misi kepala daerah. Pemerintah 

menekankan penyusunan APBD berkualitas itu sampai  mengukur keberhasilan RPJMD yang 

didalamnya ada Visi Misi/ janji-janji KDH terpilih. Keberhasilan pencapaian yang terukur tersebut 

dengan sendirinya akan mengungkit pencapaian pembangunan berbasis SPM secara nasional dengan 

serentak. Belanja-belanja APBD benar-benar fokus menyelesaikan target-target Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) khususnya pencapaian urusan wajib. APBD yang berkualitas sangat ditentukan oleh 
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RKA yang berkualitas. Kualitas RKA SKPD/PPKD hanya bisa dilihat dari penyusunan strukturnya yang 

mengandung prinsip-prinsip pendekatan :  

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah daerah (KPJM); 

2. Penganggaran terpadu; 

3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja  

Harapan besar pemerintah menghendaki peranan yang kuat pada jajaran inspektorat. Mengapa ? 

karena bisa jadi regulasi yang dikeluarkan Tahun 2010 tentang pengendalian dan evaluasi 

perencanaan pembangunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) masih belum tajam pisaunya. Atau 

mungkin perangkat SDM yang melaksanakan evaluasi dan pengendalian masih membutuhkan 

kekuatan baru yang dibantu APIP.  

Tugas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bukan semata tugas BAPPEDA 

tetapi tugas inhern yang melekat pada SKPD. Secara self assesment mengevaluasi diri terhadap 

capaian program yang kemudian secara triwulanan dilaporkan kepada BAPPEDA. Apa sebenarnya 

tujuan pengendalian dan evaluasi ini ? Tujuan pengendalian dan evaluasi yang dikoordinasikan 

BAPPEDA begitu jelas yaitu : 

1. Konsistensi  antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. 

2. Konsistensi antar dokumen perencanaan : 

a. Antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW à provinsi 

b. Antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW à kab/kota 

c. Antara RKPD dengan RPJMD 

d. Antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD 

e. Antara  RENJA SKPD dengan RKPD 

f. Antara  RKPD , KUA & PPAS , RKA SKPD dan RAPBD.  

Sedangkan tujuan  evaluasi hasil adalah adanya kesesuaian antara capaian pembangunan daerah 

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini adalah cerminan target-

target janji KDH terpilih. Kehadiran peran APIP mereview RKA SKPD/PPKD menimbulkan pertanyaan, 

apakah peran-peran BAPPEDA dianggap belum maksimal dalam mengevaluasi dan mengendalikan 

program-program pembangunan. Bahkan mungkin produk-produk verifikasi TAPD (Tim Asistensi 

Pemerintah Daerah) yang dikomandoi SEKDA bisa dimentahkan oleh APIP. 

Pertanyaan besar berikutnya adalah apa subtansi yang direview APIP karena pekerjaan ini sama 

dengan asistensi yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ? atau memang 

sebenarnya ada yang berbeda sehingga begitu penting ini dilakukan ? Seperti yang selama ini secara 

rutin dilakukan bahwa seyogyanya  kualitas RAPBD  dihasilkan  dari verifikasi petugas asistensi  TAPD. 

Gambar di bawah ini menjelaskan keterkaitan peran SKPD, PPKD dan TAPD dalam menyiapkan 

RAPBD yang berkualitas. 
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17 

PENYIAPAN RAPBD BERKUALITAS 
Kepala SKPD/SKPKD  

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

Tim Anggaran  
Pemerintah Daerah 

PPKD  

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 

RKA-SKPD/ 

RKA-PPKD 

Disampaikan 
RKA-SKPD/

RKA-PPKD 

RKA-

SKPD/ 

PPKD 
Dibahas 

● kebijakan umum APBD 
● prioritas dan plafon anggaran 

sementara 

● prakiraan maju yang telah 

disetujui tahun anggaran 

sebelumnya 
● dokumen perencanaan lainnya 

● capaian kinerja 

● indikator kinerja 

● analisis standar belanja 

● standar satuan harga 
● standar pelayanan minimal 

penelaahan 

kesesuaian 

dengan 

Raperda 
tentang 

APBD 

Nota 
Keuangan  

Rancangan 
APBD 

dokumen 
pendukung 

RKA-SKPD/PPKD  

yang telah ditelaah 

 

Sumber: Paparan Yodi Haya Pada Acara Work Shop Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (sudah diolah, 2015) 

Gambar 3. Siklus asistensi RKA SKPD/PPKD oleh TAPD. 

Siklus pada gambar 3 di atas dapat dijelaskan bahwa RKA SKPD/PPKD yang berkualitas adalah 

telah ada jaminan dilakukan penelaahan kesesuaian dengan 8 (delapan) aspek dari mulai kebijakan 

umum APBD sampai dengan SPM. Berdasarkan mekanisme penyusunan APBD (UU No.17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara.), setelah KUA PPAS disepakati bersama antara eksekutif dan 

legislatif,  kepala daerah menerbitkan surat edaran kepada kepala SKPD untuk penyusunan RKA 

SKPD/PPKD. Kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah untuk 

dibahas/ditelaah bersama dengan TAPD mengenai aspek kesesuaian dengan kebijakan umum 

APBD/PPAS dan prinsip-prinsip pendekatan penyusunan RKA tersebut. 

Perintah Udang-undang Keuangan Negara tersebut tidak ada perintah kepada APIP mengintervensi 

RKA SKPD/PPKD tetapi kepada TAPD. Tetapi lahirnya peran dan fungsi APIP (PP 79/2005) atau 

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah, diberikan amanat untuk mereview RKA SKPD/PPKD. 

Dengan beban yang berat tersebut maka harus dimaknai bahwa bandul pekerjaan jajaran 

inspektorat tidak hanya di akhir saat eksekusi anggaran pemerintah tetapi dimulai dari awal ketika 

SKPD merencanakan anggaran. Pemahaman atas aspek perencanaan menjadi bagian yang penting 

untuk didalami. Hal ini karena mereview RKA SKPD/PPKD berarti harus mendalami aturan-aturan dan 

bahkan filsafat form-form itu sendiri. Seperti yang kita pahami bersama Table 1 bahwa RKA 

SKPD/PPKD terdiri dari beberapa formulir. 
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Table 1. Kode dan Nama Formulir RKA SKPD. 

Kode Nama Formulir 

RKA-SKPD  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD 

RKA-SKPD1 Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 

RKA-SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD 

RKA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurutProg. dan Keg. SKPD 

RKA-SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD 

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006 (sudah diolah) 

Dengan demikian yang dimaksud RKA SKPD itu ada 5 (lima) formulir pembentuk dari mulai RKA 

2.2.1, RKA 2.2, RKA 2.1 dan RKA 1. Bagi SKPD penghasil, maka APIP wajib memahami RKA 1 

berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Hal yang sama juga dengan RKA PPKD ada beberapa 

form-form yang harus dipelajari sebagaimana Tabel 2 berikut: 

Table 2. Beberapa Formulir RKA SKPD. 

Kode Nama Formulir 

RKA-PPKD  Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja  dan Pembiayaan PPKD 

RKA-PPKD.1 Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD 

RKA-PPKD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD  

RKA-PPKD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD 

RKA-PPKD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD 

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006 (sudah diolah) 

RKA PPKD itu ada 5 (lima) formulir pembentuk dari mulai RKA 3.2, RKA 3.1, RKA 2.1 dan RKA 1. 

Jajaran APIP  sudah pasti harus memahami peraturan-peraturan belanja tidak langsung di BUD 

semisal peraturan mengenai belanja hibah bansos, dana tak terduga, pos-pos pendapatan dari dana 

perimbangan/bagi hasil/bantuan keuangan, dan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Review akan memberikan arahan pada beberapa pertanyaan apakah substansi RKA 

SKPD/PPKD sudah sejalan dengan peraturan/NSPK yang ada? Apakah target-target SPM dari urusan 

wajib pelayan dasar dan non pelayanan dasar sudah dicapai dan sampai dimana pencapaiannya? 

Apakah target-target MDG’s yang sekarang sudah dilanjut dengan SDG’s tercapai? Apakah target-

target Renstra SKPD terukur dengan Renja dan RKA yang dibuat? Apakah target-target RPJMD sudah 

dicapai dan seberapa persen dari awal pelaksanaan RPJMD? Apakah janji-janji prioritas KDH sudah 

dipastikan ada di dalam Renja tahunan atau ada dalam review RKA ? 

Beberapa arahan pertanyaan tersebut menjadi bahan pemikiran APIP bahwa tugas berat itu saat ini 

sudah diamanatkan di jajaran inspektorat. Pembekalan awal tentang filsafat perencanaan menjadi 

penting dipelajari sehingga review yang dilakukan APIP menjadi lebih terarah dan harapan besar 
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pemerintah bisa dipercaya dijajaran ini khususnya untuk mengukur pencapaian program-program 

nasional. Bagaimana Apip dapat mereview atau menilai perencanaan dan tindakan lokal untuk 

bersama-sama mencapai tujuan nasional sesuai amanat mukadimah UUD 1945. 

Kalau kita simak makna “PERENCANAAN” baik untuk kepentingan nasional maupun daerah 

terkadang masih dianggap sebagai domain pemerintah dan planner (konsultan, profesional). 

Perencanaan Publik pada dasarnya domain publik. Pemerintah dan profesional melaksanakan dan 

memfasilitasi proses perencanaan sesuai kaidah-kaidah akademis dan peraturan yang mengawal 

tahapan tahapan yang ada. Definisi Perencanaan  adalah  suatu proses menentukan cita-

cita/keinginan atau apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menyiapkan langkah-

langkah apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Menurut UU Sistem Perencanaan Pembanguan 

Nasional No. 25 Tahun 2004 bahwa “Perencanaan” adalah suatu proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Proses perencanaan umumnya dilakukan berdasarkan berbagai kombinasi pendekatan yaitu: 

berbasis kecenderungan, berbasis kesempatan/peluang, berbasis isu, berbasis tujuan atau berbasis 

visi. Kapan pendekatan ini digunakan sangat bergantung dari kondisi SDM pemangku kepentingan 

yang akan menentukan cara pendekatan perencanaan yang dipilih. Dengan SDM yang bagus dan 

baik, perspektif perencaanaan terbaik yang  mampu merumuskan visi bersama dengan  rencana yang 

dapat diimplementasikan secara mandiri serta mampu mengevaluasi diri dan memperbaikinya secara 

berkelanjutan (sustainable learning process).  

Pertanyaannya adalah apakah rencana-rencana tahunan yang dibuat BAPPEDA dengan produknya 

RKPD sudah mencerminkan penjabaran visi misi yang ada dalam RPJMD? atau apakah SKPD dengan 

RENJAnya mengukur pencapaian visi misi yang ada di renstra SKPD? atau mungkin ditengah 

perjalanan melakukan manuver dengan membelokkan  perencanaan bebasis kecenderungan (trends-

driven), misalnya karena daerah lain terlihat hebat dengan program A lalu tiba-tiba mengekor program 

tersebut. Padahal mungkin SDA, SDM dan tata nilai yang kita miliki berbeda dengan daerah lain 

sehingga belum tentu cocok diterapkan.  Atau berbasis kesempatan/peluang (opportunity-driven), 

karena peluang itu penting bila tidak dimanfaatkan. Atau kebijakan perencanaan berbasis isu (issue-

driven), atau bahkan menerapkan pendekatan berbasis tujuan (goal-driven). Semua adalah pilihan 

karena dinamika perkembangan masyarakat semakin cepat dan heterogen. Tugas Apip adalah menilai 

apakah jalan-jalan panjang dari perencanaan tersebut sesuai rel dan kaidah yang benar. Selamat 

bekerja semoga diberkahi amal baiknya demi bangsa dan Negara. 

Kesimpulan 

a. Kesimpulan  

Secara umum disadari bahwa potret kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis SPM 

masih belum optimal. Potret-potret kinerja itu dapat dilihat dari mulai persoalan penetapan dan 

pengesahan APBD yang sering terlambat atau tidak sesuai target-target jadwal yang ditetapkan oleh 

ketentuan. Secara sadar potret kinerja tersebut mempengaruhi percepatan pencapaian pembangunan 

SPM. Kemudian persoalan kemampuan Belanja Cerdas Mengelola APBD, dari mulai bagaimana 

memahai fungsi-fungsi APBD secara mendalam sampai ke soal filsafat isu strategis. Hal ini juga 

penting bagi pembangunan berkelanjutan khususnya yang paling prioritas adalah SPM sebagai hak 

dasar warga yang harus dipenuhi. Kecerdasan belanja APBD ini akan sangat memilukan lagi bila 
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kepentingan partai, kelompok dan golongan bercampur baur. Sehingga tidak heran banyak persoalan 

hukum menyangkut belanja-belanja hibah bansos yang tidak mengungkit pencapaian SPM karena 

sudah salah penggunaannya juga salah memaknainya. 

b. Saran  

Berdasarkan hasil evaluasi dari tulisan di atas, penulis mencoba menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Perlunya bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan di daerah untuk memaknai 

secara mendalam fungsi-fungsi APBD bagi masyarakatnya. 

2. Pemahaman yang mendalam tentang persoalan data, isu-isu strategis dan belanja cerdas APBD. 

3. Perlu memberikan kedalam materi tentang perintah review RKA SKPD, karena review ini 

sebenarnya akan mengawal dari aspek perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) bahkan akan 

dikaitkan dengan RPJP dan kebijakan nasional lainnya. 

4. Perlu dibangun komunikasi intensif berkenaan fungsi budgeting DPRD karena APBD adalah 

produk kesepakatan bersama, tetapi Kemendagri harus arif menjabarkan batasan mana policy 

budget, management budget dan opeaetional budget. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 TAHUN 

2010 Tentang Tata Tertib DPRD mengamanatkan kewajiban DPRD untuk menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bahkan dalam pasal 55 dijelaskan bahwa salah satu tugas 

Badan Anggaran adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 

kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan 

sebelum ditetapkannya APBD.   

5. Dalam kasus e-budgeting DKI, dapat ditelusuri apakah ada surat resmi dari Banggar kepada Gub 

DKI atas saran dan pokir tersebut. Berkenaan dengan waktu 5 bulan tersebut menimbulkan 

multitafsir karena DPRD beranggapan bisa memasukan aspirasi/pokirnya pada saat RAPBD 

dibahas bersama. Maka kalau ini terjadi akan berbenturan dengan Alur tahapan dan tata cara 

penyusunan Permendagri No 54 Tahun 2010.  

Daftar Pustaka 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/berita/527-rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-pada-

anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-perubahan-apbn-p-tahun-anggaran-2015. 

Paparan Kepala Bappeda Kota Bekasi pada Acara Penyusunan RKPD Tahun 2015,  2014 

Paparan Yodi Haya Pada Acara Work Shop Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (sudah diolah, 

2015) 

Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 

Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD 

PP No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 

Otonom, 2000.  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Undang-undang Nomor 25  Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

UU No 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 

UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
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