
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan APBN 

merupakan gambaran umum rencana kinerja dan kebijakan pemerintah selama 

satu tahun ke depan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, 

pengalokasian sumber daya ekonomi yang dimiliki, pendistribusian pendapatan 

dan kekayaan negara melalui suatu rumusan kebijakan, serta merefleksikan upaya 

pemerintah dalam menjaga stabilitas dan percepatan kinerja ekonomi nasional. 

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sejatinya merupakan alat utama 

pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai alat untuk 

mengelola perekonomian negara. Perwujudan kondisi APBN yang sehat dan 

berkelanjutan merupakan salah satu pijakan bagi peningkatan kinerja ekonomi 

nasional sekaligus sebagai tolok ukur utama dari kesehatan perekonomian 

nasional.  

Belanja pemerintah pusat dalam postur APBN memiliki peranan yang 

sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam memelihara dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan besaran dan komposisi 

anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai 

dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional, serta 

mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian (Direktorat Penyusunan 

APBN 2013). Peran strategis belanja pemerintah pusat dalam memacu 

pertumbuhan nasional menjadikan perencanaan anggaran sebagai salah satu 

proses yang sangat krusial dalam penyusunan APBN. Perencanaan anggaran yang 

baik dengan mekanisme yang tepat diharapkan mampu mendorong penggunaan 

anggaran belanja yang mampu mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Implementasi sistem perencanaan anggaran yang baik juga 

sangat penting dalam menciptakan suatu mekanisme penganggaran yang lebih 

responsif serta mampu memfasilitasi upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan 

akan peningkatan kinerja yang diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.  

Perwujudan mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran negara yang 

efektif dan efisien mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi bidang 

perencanaan dan penganggaran yang dimulai pada tahun anggaran 2005 melalui 

penerbitan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut atas penerbitan peraturan 

perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L), Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Paket peraturan perundangan 

tersebut pada dasarnya menekankan pada perwujudan konsep penganggaran 
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terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), serta kerangka pengeluaran jangka 

menengah (KPJM). 

Perencanaan dan perumusan kebijakan anggaran sektor publik merupakan 

salah satu proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintah. Lemahnya perencanaan 

anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang 

akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Situasi demikian 

akan menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan 

kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana publik 

(public money) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi 

seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, 

fasilitator,dan koordinator dalam proses pembangunan nasional (Mardiasmo 

2002). 

Sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber penghasilan bagi 

sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir setengah dari jumlah angkatan kerja 

di Indonesia bekerja pada sektor ini. Sektor pertanian merupakan sumber 

penghasil bahan makanan pokok, dimana ketahanan pangan merupakan syarat 

utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi dan politik. Sektor pertanian memiliki 

posisi penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) serta sebagai 

penyumbang devisa yang relatif besar (Solahuddin 2009). Sektor pertanian juga 

terbukti memiliki daya tahan yang cukup tinggi dalam menghadapi guncangan 

krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor lain. Kinerja sektor pertanian pasca 

krisis ekonomi telah membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan leading 

sektor dan penggerak perekonomian nasional (Solahuddin 2008). 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 

Gambar 1 PDB riil berbagai sektor di Indonesia atas dasar harga konstan tahun 

2000 dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 

2005-2012 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia jika dibandingkan 

dengan sektor lainnya relatif tinggi. Selama periode tahun 2005-2012, PDB sektor 

pertanian menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan serta sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (Gambar 1). Pada tahun 2005-2012, PDB riil 

sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.41 persen per tahun. 
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Namun demikian, pertumbuhan PDB sektor pertanian ternyata tidak diimbangi 

dengan peningkatan kontribusinya terhadap PDB nasional. Kontribusi PDB sektor 

pertanian terhadap PDB nasional justru cenderung mengalami penurunan. Pada 

tahun 2005, sektor pertanian berkontribusi sebesar 14.21 persen terhadap PDB 

Indonesia, kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 

2012, kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 

12.51 persen.  

Peran sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja juga sangat 

strategis, mengingat hampir setengah dari jumlah tenaga kerja di Indonesia 

menumpukan kehidupannya pada sektor ini. Sebagaimana dijelaskan pada 

Gambar 2, sektor pertanian hingga saat ini merupakan sektor penyerap tenaga 

kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2012, dari total  

110,808,154 tenaga kerja di Indonesia, sebanyak 38,882,134 atau sebesar 35.09 

persen diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Data tersebut menggambarkan 

bahwa upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan di sektor 

pertanian. Hal ini menjadikan Kementerian Pertanian (Kemtan) sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia 

melalui perbaikan kinerja di sektor pertanian. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 

Gambar 2 Jumlah tenaga kerja Indonesia per sektor tahun 2005-2012 

Kebijakan pemerintah jangka menengah dituangkan melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Dalam rumusan RPJM 

Nasional Tahun 2010-2014, pemerintah menerapkan Triple Track Strategy yang 

mencakup stabilitas ekonomi makro; pengembangan sektor riil melalui 

pembangunan infrastruktur; serta pemberdayaan usaha mikro melalui revitalisasi 

pertanian dan pedesaan, dalam rangka percepatan pembangunan nasional. 

Penguatan dan pembangunan sektor pertanian dan perdesaan dalam hal ini telah 

disadari oleh pemerintah sebagai suatu langkah penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dukungan pemerintah terhadap 

peningkatan kinerja sektor pertanian salah satunya diwujudkan melalui 

peningkatan alokasi anggaran belanja Kemtan secara signifikan.  
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Tabel 1 Perkembangan alokasi belanja dan realisasi penggunaan anggaran 

Kementerian Pertanian per triwulan periode tahun 2005-2012 (dalam 

juta rupiah) 

Tahun Pagu 

Anggaran 

(juta Rp) 

Realisasi Penggunaan Anggaran 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

(juta Rp) (%) (juta Rp) (%) (juta Rp) (%) (juta Rp) (%) 

2005 4,679,198 87,139 1.86 255,083 5.45 745,341 15.93 1,985,069 42.42 

2006 6,428,579 357,720 5.56 793,549 12.34 1,469,621 22.86 3,044,516 47.36 

2007 8,954,318 284,966 3.18 1,072,896 11.98 1,402,464 15.66 3,890,877 43.45 

2008 8,445,091 271,745 3.22 1,037,385 12.28 1,851,267 21.92 4,114,478 48.72 

2009 8,690,859 323,755 3.73 1,384,133 15.93 1,769,294 20.36 4,205,960 48.40 

2010 8,951,179 348,717 3.90 1,319,105 14.74 1,769,512 19.77 4,577,927 51.14 

2011 17,601,545 511,426 2.91 3,510,746 19.95 3,897,233 22.14 8,007,540 45.49 

2012 19,647,278 2,234,265 11.49 4,965,132 25.53 2,920,509 15.02 8,141,570 41.86 

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)  

 

Pada tahun 2005, anggaran belanja Kemtan hanya sebesar 

Rp.4,679,198,455,000,- dan mengalami peningkatan sebesar 320 persen di tahun 

2012 dengan alokasi belanja sebesar Rp.19,647,277,924,000,-. Pada APBN tahun 

2013 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar 

Rp.17,819,545,212,000,- untuk menunjang kinerja Kemtan. Peningkatan alokasi 

belanja Kemtan juga didukung dengan semakin baiknya tingkat penyerapan 

alokasi belanja, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran semakin 

baik (Tabel 1). Namun demikian, realisasi penggunaan anggaran belanja Kemtan 

dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan pola penyerapan yang bertumpuk di 

akhir tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kendala pelaksanaan kegiatan di 

awal tahun anggaran serta proses perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang 

baik. 

 

Tabel 2  Tingkat produksi beberapa komoditas pertanian Indonesia periode tahun 

2005-2012 (dalam ribu ton) 

Jenis 

Komoditas 

Produksi (Ribu Ton) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Padi 54,151.1 54,454.9 57,157.4 60,325.9 64,398.9 66,469.4 65,756.9 68,956.3 

Jagung 12,523.9 11,609.5 13,287.5 16,317.3 17,629.8 18,327.6 17,643.3 18,961.7 

Kedelai 808.4 747.6 592.5 775.7 974.5 907.0 851.3 783.2 

Kacang 

Tanah 
836.3 838.1 789.1 770.1 777.9 779.2 691.3 709.1 

Kacang 

Hijau 
321.0 316.1 322.5 298.1 314.5 291.7 341.3 295.9 

Ubi Kayu 19,321.2 19,986.6 19,988.1 21,757.0 22,039.1 23,918.1 24,044.0 22,677.9 

Ubi Jalar 1,857.0 1,854.2 1,886.9 1,881.8 2,057.9 2,051.1 2,196.0 2,438.1 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 
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Peningkatan alokasi belanja dan penyerapan anggaran Kemtan yang cukup 

besar ternyata tidak serta merta mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian 

secara signifikan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

produksi komoditas pertanian yang masih rendah (Tabel 2). Tingkat produksi 

komoditas pangan nasional hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Kebijakan impor komoditas pertanian, terutama pangan 

secara tidak langsung juga telah menurunkan kinerja sektor pertanian. Kedaulatan 

pangan yang menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan stabilitas suatu bangsa 

hingga saat ini juga belum mampu diwujudkan oleh pemerintah.  

Alokasi jenis belanja Kemtan yang paling mendominasi adalah belanja 

barang dan belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal memiliki porsi yang 

relatif sangat kecil dibandingkan kedua jenis belanja tersebut (Gambar 3). Porsi 

belanja modal di Kemtan pada tahun 2012 hanya sebesar 4.89 persen, jauh 

dibawah belanja barang dan belanja bantuan sosial yang memiliki porsi masing-

masing sebesar 36.48 persen dan 48.92 persen. Porsi jenis belanja ini tidak 

mengalami perubahan signifikan pada tahun anggaran 2013, dimana alokasi jenis 

belanja modal hanya sebesar 6.43 persen, sedangkan alokasi anggaran untuk jenis 

belanja barang dan belanja bantuan sosial memiliki porsi masing-masing sebesar 

49.77 persen dan 36.78 persen.  

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013) 

Gambar 3 Alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian berdasarkan jenis 

belanja periode tahun 2005-2013 

Kecilnya porsi jenis belanja modal dinilai kurang efektif dalam 

meningkatkan kinerja sektor pertanian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Akhmad et al. (2012) yang berjudul Impact of Fiskal Policy on the 

Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South 

Sulawesi Indonesia menyimpulkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah 

untuk jenis belanja infrastruktur sektor pertanian berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa 
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realokasi belanja barang ke belanja modal dapat memberikan hasil yang lebih baik 

dalam meningkatkan PDRB di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan kebijakan 

untuk meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Hartati (2012), 

komposisi alokasi anggaran pemerintah yang tidak proporsional dan tidak efektif 

menyebabkan rendahnya peran belanja pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional.   

Kontribusi sektor pertanian yang begitu nyata bagi pembangunan di 

Indonesia seharusnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Peran 

pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pembangunan perekonomian 

nasional sangat diperlukan dalam rangka menjadikan sektor pertanian sebagai 

sektor andalan dan mesin penggerak perekonomian nasional. Kebijakan belanja 

pemerintah, sebagai salah satu generator peningkatan pertumbuhan sektor 

pertanian dalam hal ini bukan hanya perlu ditingkatkan besarannya, namun juga 

memerlukan suatu mekanisme perencanaan yang tepat agar besarnya alokasi 

anggaran secara efektif mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Perumusan Masalah 

Penguatan dan pembangunan sektor pertanian pada dasarnya tengah menjadi 

salah satu prioritas pemerintah. Sektor pertanian hingga saat ini menjadi sektor 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui kontribusinya 

terhadap PDB dan sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Peran strategis 

sektor pertanian ini ternyata belum diikuti dengan pencapaian tingkat 

produktivitas yang memuaskan. Berdasarkan Gambar 4, selama satu dekade 

terakhir, produktivitas sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan produktivitas sektor non pertanian.  

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 

Gambar 4 Produktivitas tenaga kerja per sektor di Indonesia tahun 2004-2012 
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Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4, produktivitas rata-rata sektor 

pertanian selama periode tahun 2004-2012 hanya sebesar Rp.7,131,098,-, dimana 

nilai ini menunjukkan bahwa satu orang tenaga kerja di sektor pertanian hanya 

mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp.7,131,098,- setiap tahunnya. Nilai 

produktivitas yang dihasilkan oleh sektor pertanian masih jauh dibawah sektor 

pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, real estate dan jasa 

perusahaan, yang menghasilkan produktivitas masing-masing sebesar 

Rp.156,619,417,- dan Rp.123,425,844,-. Kondisi ini menunjukkan adanya 

ketimpangan produktivitas antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tambunan (2010), adanya kesenjangan 

produktivitas yang tinggi antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian 

merupakan petunjuk bahwa transformasi ekonomi dan teknologi kurang berjalan 

dengan baik. 

Implementasi penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagai kerangka 

konseptual dalam reformasi perencanaan penganggaran yang dimulai sejak tahun 

2005 serta peningkatan besaran alokasi belanja Kemtan secara signifikan ternyata 

belum mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian secara optimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan 

mekanisme perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran di 

Kemtan. Pelaksanaan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM yang belum 

sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang diharapkan serta pengalokasian anggaran 

ke dalam program kerja dan kegiatan yang kurang tepat, ditengarai menjadi 

bagian dari permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja sektor pertanian. 

Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, peningkatan alokasi 

dan realisasi belanja di Kemtan setiap tahunnya dengan harapan akan memberikan 

sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat, pada akhirnya hanya akan menjadi suatu beban pemerintah tanpa 

disertai dengan hasil kinerja pembangunan yang optimal. 

Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam kesesuaian 

implementasi penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) di Kemtan dengan prinsip dan komponen yang 

membentuk konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana tertuang 

dalam pedoman dan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran. Penelitian 

ini juga menganalisis pengaruh realisasi belanja pada program kerja di Kemtan 

terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Permasalahan yang ingin dianalisis 

dan dijawab dalam penelitian ini mencakup:   

1. Apakah implementasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) yang dilaksanakan oleh  

Kementerian Pertanian telah sesuai dengan konsep penganggaran terpadu, 

PBK dan KPJM sebagaimana diamanatkan dalam pedoman dan kebijakan 

tentang perencanaan dan penganggaran? 

2. Bagaimana pengaruh belanja Kementerian Pertanian untuk program 

penelitian dan penyuluhan pertanian; pengembangan prasarana dan sarana 

pertanian; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian; serta subsidi benih dan pupuk terhadap kinerja sektor pertanian? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, 

secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme 

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian serta 

mengkaji program kerja di Kemtan yang berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kinerja di sektor pertanian. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menganalisis kesesuaian implementasi penyusunan dokumen rencana 

kerja dan anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pertanian dengan 

konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana 

diamanatkan dalam pedoman dan kebijakan mengenai perencanaan dan 

penganggaran, sejak dimulainya reformasi sistem perencanaan dan 

penganggaran; 

2. Menganalisis pengaruh realisasi belanja Kementerian Pertanian untuk 

program penelitian dan penyuluhan pertanian; pengembangan prasarana 

dan sarana pertanian; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

komoditas pertanian; serta subsidi benih dan pupuk terhadap  kinerja 

sektor pertanian. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian 

Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 

sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan mekanisme proses 

penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta dapat 

menjadi bahan kajian dalam proses pengalokasian anggaran ke dalam 

program kerja dan kegiatan yang efektif dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Bagi peneliti dan pemerhati sektor pertanian, sebagai salah satu bahan 

kajian dalam menganalisis kebijakan belanja negara serta sebagai bahan 

referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis kesesuaian proses 

penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 

(RKA-K/L)  di Kemtan dengan prinsip dan komponen yang membentuk konsep 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana tertuang dalam paket 

kebijakan pengelolaan keuangan negara serta pedoman reformasi perencanaan dan 

penganggaran. Penelitian dibatasi pada pengkajian data dan informasi pelaksanaan 

perencanaan dan penganggaran sejak dilaksanakannya reformasi bidang 

perencanaan dan penganggaran, yakni sejak tahun anggaran 2005. Paket kebijakan 

yang diacu dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 

tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
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Negara/Lembaga (RKA-K/L), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Surat Edaran Bersama antara 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 

No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi 

Perencanaan dan Penganggaran. 

Penelitian terkait dengan analisis pengaruh realisasi belanja program kerja 

dan kegiatan di Kemtan terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dibatasi 

untuk periode tahun 2005-2012. Tahun 2005 ditetapkan sebagai tahun dasar 

dikarenakan tahun anggaran 2005 merupakan titik awal dimulainya penerapan 

beberapa amanat dalam peraturan perundangan terkait dengan reformasi 

perencanaan dan penganggaran. Tahun 2005 juga merupakan tahun dasar 

diterapkannya pencatatan keuangan negara dengan sistem single account melalui 

dihilangkannya terminologi belanja pembangunan dan belanja rutin yang telah 

digunakan selama lebih dari 30 tahun. Penggunaan aplikasi RKA-K/L untuk 

menggantikan aplikasi DIP/DIK juga merupakan batasan dalam memperoleh data 

realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian per program, per kegiatan, 

untuk setiap triwulan. Sektor pertanian yang dianalisis hanya mencakup sub 

sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan, tanpa 

menganalisis sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan, karena merupakan 

domain dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. 
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2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Publik 

Pengertian Kebijakan Publik 

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

kebijakan publik. Secara luas, Eyestone dalam Winarno (2007) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya. 

Friedrich dalam Winarno (2007) secara lebih jelas mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang, dimana kebijakan yang diusulkan dalam rangka 

memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan yang ada guna mencapai tujuan, 

sasaran atau maksud tertentu. Budiarjo (2008) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau 

kelompok politik dalam upaya memilih suatu cara untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, dimana pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan tersebut 

memiliki wewenang untuk melaksanakannya. 

Dye dalam Wahab (2008) mengemukakan bahwa dalam suatu sistem 

kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan 

lingkungan kebijakan. Pendapat ini didukung oleh Dunn (1994) yang menyatakan 

bahwa terdapat tiga elemen dalam sistem kebijakan, yaitu stakeholders kebijakan 

(policy actors atau political actors), kebijakan publik (public policy) dan 

lingkungan kebijakan (policy environment). Sedangkan Easton dalam Budiarjo 

(2008) menyatakan bahwa terdapat lima unsur pembentuk sistem kebijakan 

publik, yaitu input, proses, output, umpan balik dan lingkungan. 

Dwidjowijoto (2006) megemukakan bahwa terdapat dua aliran dalam 

memahami kebijakan publik, yaitu kontinentalis dan anglo-saxonis. Pemahaman 

kontinentalis melihat kebijakan publik sebagai turunan dari hukum, bahkan 

terkadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, baik hukum 

publik ataupun hukum tata negara, sehingga kebijakan publik dilihat sebagai 

proses interaksi diantara institusi-institusi pemerintah. Sedangkan pemahaman 

anglo-saxion melihat bahwa kebijakan publik sebagai turunan dari politik 

demokrasi, sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara 

dan publik.   

Young dan Quinn dalam Suharto (2010) memahami kebijakan publik 

melalui konsep kunci sebagai berikut: 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya; 

2. Sebuah refleksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya untuk merespon masalah atau kebutuhan konkret yang 

berkembang di masyarakat; 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai 

tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak; 
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4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial, namun kebijakan publik juga dirumuskan 

berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat terselesaikan 

oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak diperlukan 

tindakan tertentu; 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor 

yang berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana 

tindakan yang telah dirumuskan.  

Tujuan dari kebijakan publik setidaknya dapat dibedakan sebagai berikut 

(Dwidjowijoto 2006): 

1. Mendistribusikan sumberdaya negara kepada masyarakat, termasuk 

alokatif, realokatif, dan redistribusi versus mengabsorbsi atau menyerap 

sumberdaya ke dalam negeri; 

2. Regulatif versus deregulatif, dimana kebijakan regulatif bersifat 

mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif bersifat 

membebaskan; 

3. Dinamis versus stabilisasi, dimana kebijakan dinamisasi adalah 

kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk 

mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, sedangkan kebijakan 

stabilisasi bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak 

merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, 

maupun sosial; 

4. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat (pasar), dimana 

kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang 

mendorong lebih besar peran negara, sedangkan kebijakan yang 

memperkuat masyarakat (pasar) adalah kebijakan yang mendorong lebih 

besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara. 

 

Proses Kebijakan Publik 

Menurut Winarno (2007), kebijakan publik secara garis besar mencakup 

tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi 

kebijakan. Anderson dalam Winarno (2007) mengungkapkan secara rinci proses 

kebijakan publik sebagai berikut: 

1. Formulasi masalah (problem formulation); 

2. Formulasi kebijakan (formulation); 

3. Penentuan kebijakan (adoption); 

4. Implementasi (implementation); 

5. Evaluasi (evaluation). 

Subarsono (2005) menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan publik 

adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan 

yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut terjadi dalam serangkaian kebijakan 

yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan 

masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan 

adalah aktivitas yang bersifat intelektual. Hal ini sejalan dengan Dunn (1994) 

yang menggambarkan proses kebijakan publik sebagaimana pada Gambar 5. 
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Sumber: Dunn (1994) 

Gambar 5 Proses kebijakan publik 

Pemikiran Dunn (1994) didukung oleh Howlet dan Ramesh (1995) yang 

menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu: 

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni proses agar suatu masalah 

bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah; 

2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 

pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; 

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; 

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan suatu kebijakan supaya mencapai hasil yang ditetapkan; 

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor 

dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

 

Analisis Kebijakan Publik  

Analisis kebijakan publik didefinisikan oleh Dunn (2003) sebagai suatu 

disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi 

penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi 

yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu 

untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Nagel dalam Dunn (2003) 

memaparkan bahwa analisis kebijakan publik adalah penentuan hubungan antara 

berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan diantara berbagai 

alternatif kebijakan, keputusan, dan cara-cara lainnya yang terbaik untuk 

mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu.  

Analisis kebijakan dapat berupa analisis kebijakan prospektif, yang 

memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan 

dilakukan serta analisis kebijakan retrospektif, yang memproduksi dan 

mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Analisis kebijakan 

dengan pengertian yang paling umum adalah dari hanya berpikir keras dan cermat 

hingga melalui langkah rumit dengan data dan model yang kompleks untuk 

menghasilkan solusi sebagai informasi. Mengkomunikasikan informasi dalam hal 

ini juga menjadi bagian dari analisis kebijakan (Nagel dalam Dunn 2003) 
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Tahapan analisis kebijakan publik menurut Dunn (2003) adalah sebagai 

berikut: 

1. Perumusan masalah, yakni dengan memberikan informasi mengenai 

kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah; 

2. Forecasting (peramalan), yakni dengan memberikan informasi 

mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif 

kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan; 

3. Rekomendasi, yakni dengan memberikan informasi mengenai manfaat 

bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan 

yang memberikan manfaat bersih paling tinggi; 

4. Monitoring, yakni dengan memberikan informasi mengenai konsekuensi 

sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk 

kendala-kendalanya; 

5. Evaluasi, yakni dengan memberikan informasi mengenai kinerja atau 

hasil dari suatu kebijakan. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam menilai 

pelaksanaan kebijakan. Udoji dalam Wahab (2008) mengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh 

lebih penting dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Hal 

ini dikarenakan suatu kebijakan hanya akan sekedar menjadi susunan peraturan 

yang sempurna yang tersimpan rapi di dalam arsip apabila tidak dilaksanakan. 

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) mendefinisikan implementasi 

kebijakan pubik sebagai apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran 

yang nyata. Menurutnya, istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan 

yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil 

yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan publik oleh 

Dwidjowijoto (2008) digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana 

pelaku kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya 

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan 

itu sendiri.  
 

 
Sumber: Dwidjowijoto(2008) 

Gambar 6 Sekuensi implementasi kebijakan publik 
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Menurut Dwidjowijoto (2008), implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak 

kurang. Pada dasarnya, terdapat dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program 

atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6. Dwidjowijoto (2008) lebih 

lanjut mengungkapkan bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan ditentukan oleh 

20 persen dari rencana, 60 persen dari implementasi, dan 20 persen sisanya 

ditentukan oleh bagaimana kita mengendalikan implementasi. 

Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2008), terdapat enam variabel 

yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:  

1. Ukuran dan tujuan kebijakan; 

2. Sumberdaya yang dimiliki (sumberdaya manusia, sumberdaya finansial 

dan sumberdaya waktu); 

3. Karakteristik agen pelaksana (organisasi formal dan organisasi 

informal); 

4. Sikap atau kecenderungan (disposition) dari para pelaksana kebijakan; 

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (koordinasi); 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008) berpendapat 

bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya 

dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-

tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan implementasi kebijakan publik tersebut dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan diselesaikan, yang meliputi: 

kesulitan-kesulitan teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase 

totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan 

ruang lingkup perilaku yang dikehendaki; 

2. Kemampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi secara 

tepat, yang meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-

tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang 

diperlukan, ketetapan alokasi sumberdana, keterpaduan hierarki di 

dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi 

pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan 

pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub 

dalam undang-undang, akses formalpihak-pihak luar; 

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi 

implementasi, yang meliputi kondisi sosial ekonomi dan teknologi, 

dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok 

masyarakat, kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para 

pelaksana. 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Hogwood dan Gunn 

dalam Agustino (2008) setidaknya harus memenuhi sembilan persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Dukungan positif dari kondisi eksternal; 

2. Tersedianya sumberdaya yang diperlukan dan waktu yang memadai; 

3. Keterpaduan antara sumberdaya yang diperlukan; 
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4. Kebijakan harus memenuhi persyaratan teoritis; 

5. Badan pelaksana kebijakan harus mandiri; 

6. Adanya kesamaan visi dan tujuan terhadap kebijakan yang akan 

diimplementasikan; 

7. Pembagian tugas yang jelas dan rinci; 

8. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik; 

9. Adanya prioritas yang pasti bagi pelaksana. 

 

Evaluasi Kebijakan Publik 

Dunn (2003) mengistilahkan evaluasi sebagai penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan 

memperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Menurut 

Dunn (2003), evaluasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan 

metode-metode analisis kebijakan yang lain, diantaranya adalah: 

1. Fokus nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan 

atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama 

merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial 

kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan 

informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak 

terantisipasi. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-

tujuan atau sasaran-sasaran itu sendiri.  

2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta 

maupun nilai. Hal ini diartikan bahwa untuk menyatakan suatu 

kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi 

atau terendah, maka yang diperlukan bukan hanya hasil dari kebijakan 

berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat, 

namun juga harus didukung dengan bukti bahwa hasil kebijakan secara 

aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk 

mamacahkan masalah tertentu. Hal ini yang menjadikan pemantauan 

sebagai suatu prasyarat bagi evaluasi. 

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif berbeda 

dengan tuntutan advokatif, dimana tuntutan evaluatif lebih diarahkan 

pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan. 

Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). 

Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat 

prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakuan (ex ante). 

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda karena nilai-nilai tersebut dipandang sebagai tujuan dan 

sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan 

dengan nilai yang ada. 

Evaluasi pada dasarnya memiliki fungsi utama dalam analisis kebijakan, 

dimana analisis memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu program. 

Menurut Dunn (2003), fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi memberikan infomasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan publik; 
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2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; 

3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. 

Evaluasi juga dapat menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang 

baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif 

kebijakan sebelumnya perlu digantikan dengan yang lain. 

Sedangkan Wibawa (1994) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan 

publik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu: 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi, dapat dipotret realitas pelaksanaan 

program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan 

antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Berdasarkan hasil 

evaluasi, maka evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan 

aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya telah 

sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar 

sampai kepada kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran 

atau penyimpangan. 

4. Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui dampak sosial ekonomi dari 

pelaksanaan suatu kebijakan. 

Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, digunakan kriteria-kriteria umum 

yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Dunn (2003) 

menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan menjadi enam tipe sebagai berikut: 

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif 

mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya 

suatu tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan 

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai 

moneternya. 

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari 

rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha 

yang umumnya diukur melalui biaya moneter. 

3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang 

menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada 

kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

4. Kesamaan (equity) menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang 

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya dapat 

didistribusikan secara adil. Kebijakan yang dirancang untuk 

mendistribusikan pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan atau 

pelayanan publik biasanya direkomendasikan atas dasar kriteria 

kesamaan.  

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan degan seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok 

masyarakat tertentu. Kriteria responsiveness menjadi sangat penting 
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dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, karena walaupun suatu kebijakan 

telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan, 

namun jika belum memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok 

masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan, 

maka kebijakan tersebut masih dinyatakan gagal. 

6. Ketepatan (appropriateness) berkenaan dengan rasionalitas subtantif, 

dikarenakan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan 

dengan satuan kriteria individu, namun dua atau lebih kriteria secara 

bersama-sama. Ketepatan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan-

tujuan suatu kebijakan atau program dan kepada kuatnya asumsi yang 

melandasi tujuan tersebut.   

Howlet dan Ramesh (1995) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi anggaran, 

efisiensi, dan biaya dari proses kebijakan pemerintah yang meliputi: 

a. Effort evaluation, yakni menilai dari sisi input program yang 

dikembangkan oleh kebijakan. 

b. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari 

program yang dikembangkan oleh kebijakan. 

c. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, 

yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang telah 

ditetapkan. 

d. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan 

penilaian tentang efektivitas biaya tersebut. 

e. Process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh 

organisasi untuk melaksanakan program.  

2. Evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan 

hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan 

pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan 

administrasi negara, hingga hak asasi manusia. 

3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik 

terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. 

Sucman dalam Winarno (2007) mengemukakan langkah-langkah dalam 

melaksanakan evaluasi kebijakan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; 

2. Analisis terhadap masalah; 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan; 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; 

6. Beberapa indkator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan makroekonomi 

yang bertujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang 

cepat, kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga serta keseimbangan dalam 

neraca pembayaran (Fuad 2006). Menurut Mankiw (2007) kebijakan fiskal 

merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan 
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pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen 

pokok, yaitu perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berperan 

dalam menekan fluktuasi siklus ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi 

melalui penggunaan tenaga kerja penuh dimana tidak terjadi laju inflasi yang 

tinggi dan berubah-ubah. Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua instrumen 

pokok di dalamnya, yaitu belanja negara dan perpajakan. Dengan kedua instrumen 

tersebut, pemerintah dapat menetapkan program pengeluaran publik serta 

penerimaannya yang sebagian besar adalah pajak.  

Keynes dalam Mankiw (2007) mengkritik teori klasik yang mengasumsikan 

bahwa hanya penawaran agregat, modal, tenaga kerja dan teknologi yang 

menentukan pendapatan nasional. Keynes berpendapat bahwa pemerintah 

berperan dalam mempengaruhi permintaan agregat, baik melalui kebijakan fiskal 

maupun melalui kebijakan moneter. Dalam bukunya The General Theory, Keynes 

mengemukakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek 

sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk 

membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan 

pendapatannya, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dijual oleh 

perusahaan. Semakin banyak barang yang dijual oleh perusahaan maka semakin 

banyak output yang dihasilkan dan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Lebih lanjut Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah 

bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran 

yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal 

adalah variabel belanja pemerintah (G) dan pajak (T), yang bersama-sama dengan 

variabel konsumsi masyarakat (C), investasi  swasta (I) dan net ekspor (X-M) 

merupakan komponen yang mempengaruhi output (Y) dalam keseimbangan 

makro, sebagaimana dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

Y = C + I + G + (X-M)..........................................................................................(1) 

Menurut Keynes, dalam perekonomian yang mengalami krisis, permintaan 

agregat dapat dinaikkan dengan cepat hanya melalui kebijakan fiskal. Anggaran 

pemerintah merupakan bagian penting dalam model makroekonomi Keynes untuk 

mengatur permintaan agregat dalam perekonomian. Jika perekonomian berada di 

bawah full employment, permintaan agregat dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T). 

Keynes dalam Mankiw (2007) menggambarkan model permintaan agregat 

yang disebut sebagai model IS-LM. Tujuan dari model IS-LM adalah untuk 

menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat 

harga. Model IS-LM ini dapat digunakan sebagai model yang menunjukkan 

penyebab berubahnya pendapatan dalam jangka pendek ketika tingkat harga 

adalah tetap, serta sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan 

kurva permintaan agregat bergeser. Kurva IS menyatakan investasi dan tabungan 

serta apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa, sedangkan kurva LM 

menyatakan likuiditas dan uang serta apa yang terjadi pada penawaran dan 

permintaan terhadap uang. Perubahan kebijakan fiskal (belanja pemerintah dan 

pajak) dapat mengubah keseimbangan perekonomian nasional dalam jangka 

pendek. Perubahan fiskal ini akan mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan 

dan menggeser kurva IS. Model IS-LM menunjukkan bagaimana pergeseran 

dalam kurva IS mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. 

 



 

19 

1. Perubahan Belanja Pemerintah 

Bilamana terjadi kenaikan belanja pemerintah sebesar G. Pengganda 

belanja pemerintah (the government-purchases multiplier) dalam 

perpotongan kurva Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga 

berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan 

pendapatan sebesar G/(1-MPC). Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 

7, kondisi ini dapat menyebabkan pergeseran kurva IS ke kanan (IS1 ke 

IS2). Keseimbangan ekonomi akan bergerak dari titik A ke titik B, 

dimana kebijakan peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan 

pendapatan dan bunga. Ketika pemerintah meningkatkan jumlah belanja 

atas barang dan jasa, pengeluaran yang direncanakan akan mendorong 

produksi barang dan jasa yang mengakibatkan pendapatan total Y 

meningkat. 

 
 Sumber: Mankiw 2007 

Gambar 7 Kenaikan belanja pemerintah dalam model IS-LM 

2. Perubahan Pajak 

Pada model IS-LM, perubahan pajak mempengaruhi perekonomian 

sebagaimana halnya perubahan belanja pemerintah. Perbedaan yang 

mendasar adalah, pajak mempengaruhi perekonomian melalui konsumsi. 

Penurunan pajak sebesar T akan mendorong konsumen berbelanja lebih 

banyak dan hal tersebut meningkatkan pengeluaran yang telah 

direncanakan. Pengganda pajak dalam perpotongan kurva Keynesian 

menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan 

ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar T x MPC/(1-MPC). 

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8, kondisi ini akan menyebabkan 

kurva IS bergeser ke kanan (IS1 ke IS2). Keseimbangan ekonomi akan 

bergerak dari titik A ke titik B. 
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Sumber: Mankiw 2007 

Gambar 8 Penurunan pajak dalam model IS-LM 

 

Perencanaan dan Anggaran Pemerintah 

Perencanaan 

Salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan (planning). 

Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi 

mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Nafarin (2007) mendefinisikan perencanaan 

sebagai upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan 

dapat berhasil dengan baik. Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk 

memberikan proses umpan maju (feedforward) agar dapat memberikan arahan 

kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. 

Waterston dalam Conyers (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu 

usaha yang sadar, terorganisasi dan terus-menerus dilakukan guna memilih 

alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Nitisastro dalam Tjokroamidjojo (1996) lebih lanjut mengemukakan 

bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, yang pertama adalah 

penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak 

dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki 

masyarakat, dan yang kedua adalah pilihan diantara alternatif cara-cara atau 

mekanisme yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Solihin (2008) menjelaskan bahwa perencanaan memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut: (a) mengarah ke pencapaian tujuan; (b) mengarah 

kepada perubahan; (c) pernyataan mengenai pilihan tindakan; (d) bertumpu pada 

rasionalitas; dan (e) bertumpu pada tindakan kolektif. Lebih lanjut Solihin (2008) 

mengemukakan bahwa setidaknya terdapat enam fungsi dari perencanaan, yaitu : 

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan tertentu; 

2. Membuat proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah; 

3. Mampu memperkirakan (forecast) hal-hal yang akan dilalui; 

4. Memberikan kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik; 



 

21 

5. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran, 

maupun tindakan); 

6. Melalui perencanaan, maka akan ada alat ukur untuk melakukan evaluasi. 

Perencanaan pembangunan menurut Wiranto (2011) merupakan salah satu 

bagian dari penerapan kebijakan publik yang digunakan untuk mengarahkan 

proses pelaksanaan pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah dalam rangka 

membangun kehidupan rakyat, bangsa dan negara, sebagai entitas sosial, teritorial, 

maupun institusional. Dalam hal ini, proses pembangunan diidentikkan dengan 

proses transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik yang terjadi di dalam 

ruang wilayah dan kawasan. Tindakan perencanaan pembangunan sangat terkait 

dengan kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan rencana, pengerahan 

pembiayaan, alokasi dana, serta pengaturan pelaksanaan rencana dalam rangka 

mendukung peran pemerintah dalam menjalankan fungsi penegakan, pengaturan, 

penyediaan pelayanan publik dan pembangunan.  

Lebih lanjut Wiranto (2011) menjelaskan bahwa tindakan perencanaan 

dapat bersifat strategik dan teknikal, yaitu: (i) perencanaan makro (kebijakan dan 

program); (ii) perencanaan pengembangan wilayah (kebijakan dan program); (iii) 

perencanaan strategis (bidang/lintas sektoral); (iv) perencanaan sektoral (kegiatan 

lembaga), dan (v) perencanaan teknis (studi/desain teknis). Tindakan perencanaan 

ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang memuat: (i) 

penetapan sasaran pelaksanaan; (ii) penetapan input, proses, output dan dampak; 

(iii) pengaturan mekanisme dan kelembagaan pelaksanaan pembangunan; dan (iv) 

penetapan aktor pelaksanaan pembangunan. Hal ini merupakan kerangka pikir 

analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional yang secara singkat 

dijelaskan dalam Gambar 9. 

 

 

Sumber: Wiranto 2011 

Gambar 9 Kerangka pikir analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan 
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Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Lee dan Johnson (1999) mendefinisikan anggaran sebagai suatu dokumen 

atau kumpulan dokumen yang berisi kondisi keuangan suatu organisasi. 

Menurutnya, tidak hanya pemerintah yang membutuhkan anggaran, namun setiap 

perusahaan, bahkan keluarga sebagai organisasi dengan lingkup kecil juga 

membutuhkan anggaran. Nafarin (2007) mendefinisikan anggaran sebagai suatu 

rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 

Sedangkan Munandar (2001) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana 

yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam 

unit moneter dan berlangsung dalam periode tertentu. 

Wiranta (1998) mengungkapkan bahwa keberadaan pemerintah merupakan 

perwujudan dari suatu legitimasi kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk 

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam batas-batas yang 

dimungkinkan oleh suatu konstitusi. Pemerintah juga memiliki tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai dimana dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan sejumlah anggaran yang dikelola dengan baik, yang keberadaannya 

diperkuat melalui Undang-Undang. Atmadja (1986) menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib 

suatu bangsa, karenanya suatu negara dapat menjadi negara yang kuat dan 

berkuasa, sehingga mampu mengembangkan kebesarannya karena tepat dalam 

mengelola anggarannya, atau malah menjadi suatu bangsa yang tidak berdaya 

karena salah dalam mengelola keuangannya. 

APBN pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan 

dilakukan pada periode satu tahun kedepan yang dituangkan dalam rupiah. 

Rencana kerja pemerintah mengandung dua sisi, yaitu penerimaan dan 

pengeluaran (Wiranta 1998). Pemikiran ini senada dengan Noor (2013) yang 

menyatakan bahwa APBN merupakan penjabaran rencana kerja para 

penyelenggara negara dalam kurun waktu satu tahun. APBN dalam hal ini 

dituangkan dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi yang 

berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya 

terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun.  

Mengacu pada pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi diartikan bahwa 

anggaran negara berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan diartikan bahwa 

anggaran negara merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan diartikan bahwa 

anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Fungsi alokasi diartikan bahwa anggaran negara harus diarahkan 

untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi 

mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Sedangkan fungsi stabilisasi diartikan bahwa anggaran 

negara harus dapat menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian. 



 

23 

Noor (2013) menyatakan bahwa prinsipnya anggaran harus mampu 

mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, dimana hal ini terlihat dari : 

1. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pemungutan 

lainnya oleh pemerintah yang mewakili negara terhadap masyarakat 

yang membiayai negara; 

2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan negara (belanja 

negara) di masyarakat dan penarikan pajak dan retribusi dari masyarakat 

untuk membiayai kehidupan bernegara. 

 

Keterkaitan Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses perencanaan dan 

penganggaran berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam rangka menyejahterakan 

rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait 

dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu 

menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai, 

sementara anggaran merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan dengan 

menghasilkan keluaran-keluaran yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan yang 

telah ditetapkan.  

 

 
Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  

Gambar 10 Alur proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia 

Proses penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu: 

(1) kesesuaian atau keterkaitan antara belanja yang dikeluarkan degan isu 

strategis, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang disepakati, 

penganggaran dikaitkan dengan tujuan sasaran strategis; (2) terdapat tujuan dan 

program yang jelas; (3) terdapat standar pelayanan yang jelas; serta (4) terdapat 
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indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program/kegiatan. 

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 10, alur proses perencanaan dan 

penganggaran menuntut adanya sinkronisasi dari setiap proses tahapannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

Konsep Reformasi Perencanaan dan Penganggaran 

Reformasi perencanaan dan penganggaran yang mulai diimplementasikan 

secara bertahap oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005 sejatinya mengacu 

pada tiga pendekatan, yaitu: penganggaran terpadu (unified budget), 

penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan kerangka 

pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Ketiga 

pendekatan dalam reformasi perencanaan dan penganggaran dijelaskan dalam 

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, sebagai berikut: 

1. Penganggaran Terpadu (Unified Budget) 

Penganggaran terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan 

tahunan yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan 

pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penganggaran terpadu 

merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen 

reformasi penganggaran lainnya, yakni performance based budgeting 

dan medium term expenditure framework. Penyusunan anggaran 

terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga untuk 

menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut 

fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian 

Negara/Lembaga, baik yang bersifat investasi maupun untuk biaya 

operasional. Penganggaran terpadu juga menjadikan satuan kerja 

sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas aset 

dan kewajiban yang dimilikinya.   

2. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang 

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan 

keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dan keluaran. Penyusunan anggaran berbasis kinerja 

mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. 

Tujuan dari penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah : (a) 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) 

dan hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; dan (b) 

penganggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan sasaran tertentu 

yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Renstra 

dan tugas-fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Pada dasarnya, 

penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran 

pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja, 
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dimana paradigma lama mengukur keberhasilan melalui besarnya 

penyerapan jumlah alokasi sumberdaya berubah menjadi pencapaian 

hasil dari penggunaan sumberdaya. Indikator kinerja yang digunakan 

baik pada tingkat program maupun kegiatan dalam penerapan anggaran 

berbasis kinerja dibagi ke dalam: (a) Input indicator, yang dimaksudkan 

untuk melaporkan jumlah sumberdaya yang digunakan untuk 

menjalankan suatu kegiatan atau program; (b) Output indicator, 

dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan oleh 

suatu kegiatan atau program; (c) Outcome/effectiveness indicator, 

dimaksudkan untuk melaporkan hasil, termasuk kualitas pelayanan. 

3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure 

Framework) 

Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) merupakan 

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan 

keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun anggaran. Penyusunan RKA-K/L dengan 

pendekatan KPJM memerlukan keselarasan antara program/kegiatan 

yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra-KL, sebagai dasar 

dalam menyusun RKP dan Renja-KL. Secara umum, penyusunan 

KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses 

penyusunan perencanaan jangka menengah yang meliputi: (a) 

penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk 

jangka menengah; (b) penyusunan proyeksi/rencana/target fiskal 

(seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; 

(c) rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran dan 

pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang 

menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resource envelope); (d) 

pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing 

K/L (line ministries ceillings). Indikasi pagu dalam K/L dalam jangka 

menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran 

belanja dalam jangka menengah; (e) penjabaran pengeluaran jangka 

menengah (line ministries ceillings) masing-masing K/L ke dalam 

masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka 

menengah yang telah ditetapkan. 

 

Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang 

dan jasa untuk kepentingan nasional. Pengeluaran pemerintah juga merupakan 

instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor 

pemerintah dan sektor swasta. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat 

menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan penentu pertumbuhan 

GNP riil jangka pendek. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat dibagi menjadi tiga golongan 

(Mangkoesoebroto 1997), yaitu: 

1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.  

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-

tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 
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menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada 

tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, 

kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada 

tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan 

pemerintah tetap besar pada tahap menengah, karena peranan swasta yang 

semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga 

menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam 

jumlah yang lebih banyak. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu 

proses pembangunan, investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin 

kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa 

aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program 

kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.  

2. Hukum Wagner   

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap 

PDB. Wegner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu 

perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner mengemukakan 

pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut : Dalam 

suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal 

sebagai “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar hukum tersebut 

adalah pengamatan empiris di negara-negara maju yaitu: Amerika Serikat, 

Jerman, dan Jepang. Eagner menerangkan mengapa peranan pemerintah 

menjadi semakin besar. Menurutnya, hal ini dikarenakan pemerintah harus 

mengatur hubungan timbal balik dalam masyarakat. Kelemahan hukum 

Wagner dikarenakan tidak menggunakan dasar suatu teori mengenai 

pemilihan barang-barang publik. Wagner menadasarkan pandangannya 

dengan suatu teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the 

state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, 

terlepas dari anggota masyarakat lainnya.  

3. The Displacement Effect  

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

tersebut, teori Peacock dan Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang 

terbaik. Teori mereka sering disebut sebagai  The Displacement Effect, 

dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah 

senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka 

membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman 

mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai 

suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat 

memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan 

kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock 
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dan Wiseman adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) 

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak 

tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan pada PDB 

dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal 

tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus 

memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Salah satu cara 

umtuk meningkatkan penerimaannya tersebut dengan menaikkan tarif pajak 

sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. 

Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya 

gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas 

pemerintah. 

 

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu 

perekonomian dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga 

infrastruktur menjadi lebih banyak tersedia, lapangan kerja lebih banyak dan 

berkembang, taraf pendidikan masyarakat semakin tinggi, serta teknologi semakin 

maju. Implikasi dari pembangunan ekonomi adalah semakin meningkatnya 

kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan semakin meningkat (Sukirno 2008). Sedangkan Todaro dan 

Smith (2006) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses perbaikan 

kualitas seluruh bidang kehidupan manusia, yang meliputi tiga aspek penting, 

yaitu: 

1. Peningkatan standar hidup tiap orang (pendapatan, tingkat konsumsi 

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain); 

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa 

percaya diri (self esteem) setiap orang melalui pembentukan segenap 

sistem ekonomi dan lembaga (institution) sosial, politik dan juga 

ekonomi yang mampu mempromosikan jati diri dan penghargaan 

hakikat kemanusian; 

3. Peningkatan kebebasan setiap orang serta peningkatan kualitas dan 

kuantitas barang dan jasa yang dimiliki. 

Todaro dan Smith (2006) juga mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen 

penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu: 

1. Pembangunan sebagai suatu proses. Hal ini diartikan bahwa 

pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani oleh setiap 

negara dan masyarakatnya. Setiap negara harus menjalankan tahapan 

pembangunan dalam rangka mencapai kondisi yang adil, makmur dan 

sejahtera. 

2. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 

Hal ini diartikan bahwa sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan 

tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka 

meningkatkan pendapatan perkapita. Keberhasilan pembangunan dengan 
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demikian sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah serta 

partisipasi aktif masyarakat dan elemen lain. Hal ini dikarenakan 

keberhasilan pembangunan, yang salah satunya dapat diukur dengan 

meningkatnya pendapatan perkapita, mencerminkan perbaikan dalam 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka 

panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan 

berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang 

cenderung meningkat. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa 

pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. 

Rostow dalam Sukirno (2008) mengemukakan teori mengenai tahapan 

pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, proses pembangunan ekonomi dapat 

dibedakan menjadi lima tahap, dimana setiap negara di dunia dapat digolongkan 

ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Kelima tahapan pertumbuhan 

yang dimaksud adalah: masyarakat tradisional (the traditional society), prasyarat 

untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), lepas landas (take off), 

gerakan ke arah kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi 

(the age of high mass consumption). Pembedaan ini didasarkan atas karakteristik 

perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi, dimana 

pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat modern melalui suatu proses multi dimensional. 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan perekonomian suatu negara atau wilayah akan berkembang 

apabila di negara tersebut mempunyai sektor yang bisa diandalkan. Selain itu 

yang menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara 

adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempunyai peran penting 

dalam membangkitkan perkembangan sektor ekonomi yang menjadi andalan di 

negara atau wilayah tersebut. Todaro dan Smith (2006) mengungkapkan bahwa 

teori pembangunan sangat identik dengan teori pertumbuhan ekonomi, dimana 

keduanya bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu 

daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kemampuan/kapasitas suatu 

perekonomian untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang merupakan 

unsur penting dan menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Secara 

umum, faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dapat dibedakan menjadi faktor-faktor penentu dari sisi penawaran (supply side) 

dan faktor-faktor penentu dari sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, 

faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi mencakup: jumlah penduduk 

(sumberdaya manusia), capital stock, sumberdaya alam, dan teknologi. Sedangkan 

dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditentukan atau dipengaruhi oleh 

pengeluaran pemerintah (government expenditure), investasi swasta (private 

investment) dan jumlah uang beredar (money supply).  

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dinamis dari 

suatu perekonomian, yang menggambarkan bagaimana perekonomian 

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Menurut Sukirno (2008), 

pertumbuhan merupakan suatu proses jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

sejatinya menerangkan atau mengukur prestasi dari kegiatan pembangunan 

ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam perekonomian, pertumbuhan 
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ekonomi diartikan sebagai perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang 

berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan sekolah, pertambahan produksi sektor 

jasa dan pertambahan produksi barang modal. Sedangkan teori pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yag menentukan 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan interaksi antar faktor-faktor 

tersebut satu sama lain, sehingga terjadi suatu proses pertumbuhan (Boediono 

1999). 

Menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui 

proses yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus tumbuh 

berarti kebutuhan ekonomi juga akan terus meningkat, sehingga diperlukan 

penambahan pendapatan setiap tahunnya. Kondisi ini direfleksikan melalui 

peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto (PDB) 

setiap tahun. Dalam pengertian ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan 

penambahan pendapatan nasional. 

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 

pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan suatu 

negara/wilayah, dimana dua diantaranya adalah teori Harrod-Domar dan teori 

pertumbuhan Solow, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Model Harrod-Domar 

Teori Harrod-Domar (H-D) pada dasarnya berusaha untuk 

memadukan pandangan kaum klasik yang dinilai terlalu menekankan sisi 

penawaran dan pandangan Keynes yang lebih menekankan pada sisi 

permintaan (demand side). Teori Harrod-Domar lebih menekankan 

investasi dalam pembangunan perekonomian karena investasi memiliki 

peran ganda, yaitu di satu sisi, investasi akan meningkatkan kemampuan 

produktif dari perekonomian (Klasik) dan disisi lain, investasi akan 

menciptakan permintaan di dalam perekonomian (Keynes). Dalam teori H-

D investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Model Harrod-Domar telah berupaya memasukkan 

unsur dinamyc path (t) dari model pertumbuhannya. Model ini pada intinya 

menjelaskan bahwa pertumbuhan output perekonomian (Yt) dideterminasi 

oleh pertumbuhan penduduk (population grows, n), tingkat tabungan 

(saving rate, s) dan tingkat modal (capital rate, c) sebagai faktor eksogen. 

Secara umum model pertumbuhan Harrod-Domar ditulis sebagai berikut: 

S = sY …..…………………………………………................…………... (1) 

dimana S adalah tabungan dalam jumlah tertentu dan sY adalah tabungan 

dari pendapatan nasional. Investasi netto (I) didefinisikan sebagai perubahan 

stok modal (K) yang dapat diwakili ΔK, sehingga dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut: 

I = ΔK ............………………………………………………............……. (2) 

Akan tetapi karena jumlah stok modal K, mempunyai hubungan langsung 

dengan jumlah pendapatan nasional atau output (Y), maka rasio modal ouput 

(k) dirumuskan sebagai berikut: 

K / Y = k...................................................................................................... (3) 
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2. Model Pertumbuhan Solow 

Teori Solow (teori pertumbuhan ekonomi neoklasik) merupakan teori 

yang paling banyak digunakan dalam membahas pertumbuhan ekonomi. 

Dalam model Harrod-Domar hanya memfokuskan pada faktor tabungan 

dan investasi, sedangkan dalam model Solow, selain menekankan faktor 

kapital juga menekankan faktor tenaga kerja dan teknologi. Model Solow 

umumnya digunakan oleh ahli ekonomi untuk mengkaji isu-isu mengenai 

pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow 

merupakan model pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan 

menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi ke dalam persamaan 

pertumbuhan. Perbedaannya, teori Harrod-Domar mengasumsikan skala 

hasil tetap (constan return to scale) dengan koefisien baku, sedangkan 

model pertumbuhan Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus 

berkurang (diminishing returns) dari input tenaga kerja dan modal jika 

keduanya dianalisis secara terpisah, dan jika keduanya dianalisis secara 

bersamaan maka Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap. Model 

inimenyatakan bahwa secara kondisional, perekonomian suatu negara akan 

semakin maju jika terjadi pemerataan pendapatan, dengan syarat bahwa 

negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan 

angkatan kerja, dan produktivitas yang sama. Dalam model neoklasik 

Solow, output merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja dengan 

memakai fungsi produksi agregrat standar yang direpresentasikan dalam 

persamaan berikut: 

Y = K
α
 (AL)

1-α
…...………………………………………...……………... (4) 

dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan 

modal manusia, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga 

kerja yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Sedangkan simbol α 

yang terdapat pada persamaan tersebut melambangkan elastisitas output 

terhadap modal (persentase kenaikan produk domestik bruto yang 

bersumber dari satu persen penambahan modal). 

 

Kebijakan dan Peran Sektor Pertanian 

Kebijakan pertanian didefinisikan oleh Snodgrass (1975) dalam Hanafie 

(2010) sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik 

dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan melalui 

pemilihan komoditas yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, 

pemasaran, perbaikan struktural, politik luar negeri, pemberian fasilitas dan 

peningkatan pendidikan. Mubyarto (1989) menyatakan bahwa kebijakan pertanian 

merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan sektor 

pertanian. Kebijakan pertanian mencakup serangkaian tindakan yang telah, sedang 

dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah untuk memajukan 

pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan efisiensi 

produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

petani. Kebijakan pertanian pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

kebijakan yang bersifat mengatur (regulating policies) dan kebijakan yang 
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bertujuan untuk mendistribusikan hasil yang lebih adil dan merata (distributive 

policies). Kebijakan pertanian dalam hal ini memiliki kaitan yang sangat erat 

dengan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan efisiensi, serta 

pembangunan pedesaan yang menyangkut seluruh aspek-aspek ekonomi, sosial, 

politik dan budaya dari penduduk pedesaan. 

Sejarah telah mencatatkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting 

dalam perekonomian nasional. Ketangguhan sektor pertanian dalam bertahan dan 

tetap tumbuh selama berlangsungnya krisis ekonomi menjadikan sektor ini begitu 

penting dalam pembangunan nasional. Peran strategis sektor pertanian dalam 

pembangunan bangsa membuat negara besar dan maju yang dilengkapi dengan 

sumber daya alam yang memadai, kehebatan ekonomi nasionalnya senantiasa 

didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Sektor pertanian tetap dijadikan sektor 

strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi serta kesejahteraan 

bangsanya meskipun sumber pendapatan nasionalnya tidak didominasi dari sektor 

pertanian (Wirakartakusumah 2008). 

Daryanto (2009) mengemukakan peranan sektor pertanian dalam 

pembangunan ekonomi suatu bangsa, diantaranya adalah: 

1. Sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara 

strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional yang sangat erat 

kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, 

dan keamanan serta ketahanan nasional; 

2. Sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor 

industri dan jasa; 

3. Sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang 

berasal dari ekspor atau produk substitusi impor; 

4. Sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk 

sektor industri; 

5. Transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri 

merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi; 

6. Sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pembangunan sektor-

sektor lain; dan 

7. Sektor pertanian sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan. 

Sedangkan Kuznets dalam Tambunan (2010) menyatakan bahwa terdapat 

empat bentuk kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, yaitu: 

1. Kontribusi produk dan output. Kontribusi produk pertanian terhadap 

produk domestik bruto dilakukan melalui pasar output (sisi permintaan 

konsumen) maupun melalui pasar input (sisi penawaran). Kontribusi 

pertanian melalui pasar output diartikan bahwa pekerja di sektor 

nonpertanian dapat memenuhi kebuhan pangan sehari-hari sehingga 

mampu bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitasnya. 

Sedangka kontribusi produk pertanian melalui pasar input diartikan 

bahwa sektor pertanian sebagai penghasil bahan input bagi sektor non 

pertanian. 

2. Kontribusi pasar. Pengeluaran petani untuk beragam produk industri, 

baik barang-barang konsumsi (makanan, pakaian, perumahan, bahan 

bangunan, sarana transportasi, dan sebagainya) maupun barang-barang 

perantara untuk kegiatan produksi (pupuk, pestisida, alat-alat pertanian) 
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memperlihatkan satu aspek dari kontribusi pasar sektor pertanian 

terhadap pembangunan ekonomi melalui dampaknya terhadap 

pertumbuhan dan diversifikasi sektoral. 

3. Kontribusi faktor-faktor produksi. Dimana terdapat dua faktor produksi 

yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian tanpa 

harus mengurangi produktivitas di sektor pertanian itu sendiri. Faktor 

tersebut adalah tenaga kerja dan modal. Teori Arthur Lewis menyatakan 

bahwa pada saat pertanian mengalami surplus tenaga kerja (pada saat 

produk marginal dari penambahan satu orang tenaga kerja mendekati 

atau sama dengan nol) yang mengakibatkan tingkat produktivitas dan 

pendapatan riil untuk setiap pekerja menjadi rendah, maka akan terjadi 

transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada 

saat terjadi surplus pasar, dimana perbedaan antara hasil penjualan dan 

biaya produksi lebih besar daripada nol, maka sektor pertanian dapat 

menjadi salah satu sumber modal untuk berinvestasi di sektor lain. 

4. Kontribusi devisa. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan 

devisa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui 

peningkatan ekspor dan/atau melalui pengurangan tingkat 

ketergantungan negara tersebut terhadap impor komoditas pertanian. 

 

Regresi Linier 

Analisis regresi merupakan suatu alat analisis untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tak bebas yang dinyatakan dalam koefisien 

regresi. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan dan bersifat 

menerangkan variabel tak bebas yang nilainya tergantung kepada variabel bebas. 

Dalam analisis regresi diketahui dua bentuk model yaitu model persamaan tunggal 

dan model persamaan simultan. Pada model persamaan tunggal ada satu variabel 

tak bebas Y yang diterangkan oleh satu atau beberapa variabel X. Sementara 

dalam persamaan simultan suatu variabel Y tidak hanya ditentukan oleh variabel 

X tetapi beberapa variabel X. Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi dengan model persamaan tunggal yaitu analisis regresi linier berganda 

(Gujarati 1993). 

Lebih lanjut, Gujarati (1993) mengungkapkan model umum analisis regresi 

linier berganda, sebagai berikut : 

Yt = βo + β1X1+ β2X2 + ... + βiXt + Ɛt............................................................... (5) 
 
Dimana : 

Yt : Variabel tak bebas untuk periode pengamatan ke-t 

βo : Intersep  

β1, β2, βi : Koefisien regresi atau parameter penduga dari Xi 

X1, X2, Xt : Variabel bebas yang menjelaskan variabel tak bebas Yt 

t : Periode pengamatan ke-t 

i : Banyaknya variabel bebas yang digunakan dalam persamaan 

Ɛt 
: Error term atau derajat kesalahan pada periode ke-t 



 

33 

Penelitian Terdahulu 

Peran penting perencanaan anggaran dalam mencapai tujuan pemerintah 

secara efektif dan efisien melalui penerapan konsep penganggaran terpadu, PBK 

dan KPJM serta dampak pengalokasian pagu anggaran Kementerian Pertanian ke 

dalam masing-masing kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja sektor 

pertanian telah menjadi topik perhatian beberapa peneliti, terutama di negara-

negara berkembang yang perekonomiannya berbasis pada sektor pertanian, 

dengan menggunakan berbagai model analisis. Riyanto, Utomo dan Ratminto 

(2006) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Anggaran Berbasis 

Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, meneliti bagaimana 

penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten Sleman 

dalam perspektif akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini 

dilakukan dengan membandingkan implementasi penyusunan APBD Kabupaten 

Sleman dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran 

berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengacu pada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, namun 

implementasinya belum dilakukan secara efektif karena secara substansi masih 

menerapkan metode incremental budget. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman masih belum mampu mengintegrasikan rencana 

kinerja tahunan dengan rencana anggaran tahunan serta belum terpenuhinya 

sebagian komponen prosedur penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

Masiyah dan Milayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Budgetary Goal Characteristics terhadap Sikap Aparat dalam Menilai Kinerja 

Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 

Palangka Raya, menganalisis lima variabel yang diduga mempengaruhi sikap 

aparat dalam menilai kinerja Pemda. Kelima variabel yang dimaksud adalah: 

partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik 

anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran. Hasil analisis dengan menggunakan 

regresi berganda menyimpulkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja Pemda Kota Palangka Raya.     

Mapfumo, Mushunje dan Chidoko (2012) dalam penelitiannya yang 

berjudul The Impact of Government Agricultural Expenditure on Economic 

Growth in Zimbabwe, menganalisis pengaruh anggaran belanja pemerintah untuk 

sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe dari tahun 1980-

2009. Peneliti membagi anggaran belanja untuk sektor pertanian menjadi tiga 

fungsi, yaitu pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, penyuluhan, serta 

pengeluaran untuk bantuan kredit. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan 

model long linear growth menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada 

sektor pertanian memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PDB sektor 

pertanian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk 

fungsi penelitian dan pengembangan di sektor pertanian memiliki pengaruh positif 

terhadap PDB, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk bantuan kredit dan 

penyuluhan memiliki pengaruh negatif terhadap PDB rill Zimbabwe.  



 

34 

Mullen (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa investasi 

pemerintah untuk penelitian dan pengembangan merupakan sebuah sumber 

penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Australia. Hasil analisis 

model ekonometrika menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada penelitian 

dan penyuluhan akan mempengaruhi perubahan nilai total faktor produksi. 

Salunkhe dan Deshmush (2012) meneliti tentang peran subsidi pertanian terhadap 

kinerja sektor pertanian di India melalui pendekatan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa besarnya subsidi yang diberikan untuk sektor 

pertanian, yakni berupa subsidi pupuk, listrik dan irigasi memiliki pengaruh 

positif terhadap peningkatan lahan pertanian produktif dan peningkatan investasi. 

Namun demikian, peningkatan subsidi pertanian setiap tahunnya belum mampu 

meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDB 

India. 

Ramli et al. (2012) meneliti tentang dampak perubahan kebijakan subsidi 

pupuk terhadap tingkat produksi padi di Malaysia, dalam penelitian yang berjudul 

The Impact of Fertilizer Subsidy on Malaysia Paddy/Rice Industry Using a System 

Dynamics Approach. Peneliti melakukan analisis dampak perubahan kebijakan 

subsidi pupuk terhadap tingkat produksi padi di Malaysia dengan menggunakan 

pendekatan simulasi melalui model system dynamic. Hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa produksi padi di Malaysia tidak akan mengalami 

keberlanjutan jika kebijakan subsidi pupuk tidak lagi diberlakukan. Jika 

pemerintah memutuskan untuk mengurangi bahkan menghapuskan subsidi pupuk, 

maka alokasi anggaran yang semula digunakan untuk subsidi pupuk akan lebih 

efektif dalam meningkatkan produktivitas beras jika digunakan untuk 

meningkatkan infrastruktur irigasi. Pelayanan penyuluhan, penelitian dan 

pengembangan, serta transfer teknologi  juga harus ditingkatkan dalam rangka 

meningkatkan produktivitas dan menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat. 

Darsono (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Keefektifan 

Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan pada 

Agroindustri di Indonesia bertujuan untuk mengkaji hubungan kebijakan fiskal 

dengan kinerja sektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis VECM dan VAR. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa 

PDB sektor pertanian, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, anggaran sektor 

pertanian, anggaran subsidi pertanian, anggaran penelitian dan pengembangan 

pertanian, anggaran infrastruktur pertanian, anggaran desentralisasi fiskal, 

investasi sektor pertanian dan konsumsi. Dari hasil penelitian Darsono (2008), 

didapatkan bahwa variabel pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, anggaran 

sektor pertanian, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, investasi serta 

konsumsi berpengaruh positif secara nyata terhadap peningkatan produk domestik 

bruto sektor pertanian. Sedangkan variabel subsidi pertanian dan anggaran 

infrastruktur pertanian berpengaruh negatif secara nyata terhadap produk 

domestik bruto sektor pertanian.  

Mahmudi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja Studi Kasus Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bertujuan untuk menganalisis implementasi anggaran berbasis 

kinerja di Depnakertrans dilihat dari penerapan tiga pilar penyusunan anggaran 

berbasis kinerja, yaitu standar biaya, indikator kinerja dan evaluasi kinerja. 
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Penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif, dimana sumber informasi 

didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Depnakertrans 

belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang membentuk konsep 

penganggaran berbasis kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan belum semua kegiatan 

memiliki indikator kinerja, penerapan standar biaya khusus masih bersifat 

terbatas, serta belum seluruh program dan kegiatan dievaluasi kinerjanya.    

Kajian penelitian terdahulu di rangkum pada tabel di bawah ini (Tabel 3) 

Tabel 3 Kajian penelitian terdahulu.  

No. Studi Judul Penelitian Metode  Hasil Penelitian Relevansi 

Penelitian 

1. Masiyah 

dan 

Milayanti 

(2012) 

Budgetary Goal 

Characteristics 

Terhadap Sikap 

Aparat Dalam 

Menilai Kinerja 

Pemerintah 

Daerah: Studi 

Kasus pada Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah Kota 

Palangka Raya 

Analisis regresi 

berganda, dengan 

variabel bebas: 

partisipasi 

anggaran, 

kejelasan tujuan 

anggaran, evaluasi 

anggaran, umpan 

balik anggaran, 

dan kesulitan 

tujuan anggaran 

Evaluasi anggaran 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

sikap aparat dalam 

menilai kinerja Pemda 

Kota Palangka Raya  

Analisis 

pelaksanaan 

penganggaran 

dalam 

mendukung 

kinerja 

pemerintah  

2. Riyanto, 

Utomo, 

Ratminto 

(2006) 

Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Metoder kualitatif-

deskriptif, melalui 

analisis induktif 

Implementasi 

penyusunan anggaran 

Pemda Kabupaten 

Sleman belum mampu 

mengintegrasikan 

rencana kinerja 

dengan rencana 

anggaran serta 

sebagian komponen 

prosedur penyusunan 

anggaran berbasis 

kinerja belum 

terpenuhi 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

dalam 

mengevaluasi 

implementasi 

kebijakan 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

3. Mapfumo, 

Mushunje 

dan 

Chidoko 

(2012) 

The Impact of 

Government 

Agricultural 

Expenditure on 

Economic Growth 

in Zimbabwe 

Model long linear 

growth, dengan 

menggunakan 

variabel GDP, 

Goverment 

Agricultural 

Expenditure, 

Extension 

expenditure, 

Research and 

Development 

Expenditure, dan 

Credit Assistance  

Anggaran sektor 

pertanian memberikan 

pengaruh positif 

terhadap peningkatan 

PDB sektor pertanian. 

Anggaran untuk 

fungsi penelitian dan 

pengembangan di 

sektor pertanian 

memiliki pengaruh 

positif terhadap GDP, 

sedangkan anggaran 

bantuan kredit dan 

penyuluhan memiliki 

hubungan yang 

negatif dengan GDP 

rill Zimbabwe 

Penggunaan 

variabel 

GDP, 

Goverment 

Agricultural 

Expenditure, 

Extension 

expenditure, 

dan Research 

and 

Development 

Expenditure 
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Lanjutan Tabel 3 

No. Studi Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Penelitian Relevansi 

Penelitian 

4 Mullen 

(2007) 

Productivity 

Growth and 

The Returns 

from Public 

Investment in 

R&D in 

Australia 

Broadacre 

Agriculture 

Analisis 

regresi,dengan 

menggunakan 

variabel 

independen 

investasi 

pemerintah pada 

penelitian dan 

pengembangan 

(R&D) dan 

variabel 

dependen total 

factor 

productivity 

(TFP) 

Investasi pemerintah pada 

penelitian dan 

pengembangan pertanian 

secara signifikan akan 

mempengaruhi perubahan 

nilai total faktor produksi 

sektor pertanian 

Penggunaan 

metode analisis 

regresi dan 

variabel 

investasi 

pemerintah 

untuk R&D 

5. Salunkhe 

dan 

Deshmush 

(2012) 

The Overview 

of Government 

Subsidies to 

Agriculture 

Sector in India 

Analisis 

deskriptif 

Besarnya subsidi sektor 

pertanian (subsidi pupuk, 

listrik dan irigasi) 

berpengaruh positif 

terhadap peningkatan lahan 

pertanian produktif dan 

peningkatan investasi, 

namun belum mampu 

meningkatkan GDP sektor 

pertanian India 

Menganalisis 

kontribusi 

belanja subsidi 

terhadap 

peningkatan 

GDP sektor 

pertanian 

6. Ramli et 

al. (2012) 

The Impact of 

Fertilizer 

Subsidy on 

Malaysia 

Paddy/Rice 

Industry Using 

a System 

Dynamics 

Approach 

System dynamic 

model, dengan 

variabel 

produktivitas 

padi, tingkat 

produksi padi 

dan jumlah 

anggaran subsidi 

pupuk 

Kebijakan pengurangan 

atau bahkan penghapusan 

subsidi pupuk dapat 

menurunkan tingkat 

produksi dan produktivitas 

padi di Malaysia. 

Berdasarkan simulasi 

model juga disimpulkan 

bahwa pengalihan alokasi 

belanja subsidi untuk 

infrastruktur irigasi dapat 

meningkatkan 

produktivitas padi 

Penggunaan 

variabel 

produktivitas 

dan anggaran 

subsidi pupuk 

7. Darsono 

(2008) 

Analisis 

Keefektifan 

Kebijakan 

Fiskal 

terhadap 

Kinerja Sektor 

Pertanian 

dengan 

Penekanan 

pada 

Agroindustri 

di Indonesia 

VAR dan VECM Variabel pajak 

penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, 

anggaran sektor pertanian, 

anggaran penelitian dan 

pengembangan pertanian, 

investasi serta konsumsi 

berpengaruh positif secara 

nyata terhadap peningkatan 

PDB pertanian. Sedangkan 

variabel subsidi pertanian 

dan anggaran infrastruktur 

pertanian berpengaruh 

negatif secara nyata 

terhadap PDB pertanian. 

Penggunaan 

variabel 

anggaran 

penelitian dan 

pengembangan 

pertanian, 

anggaran 

infrastruktur 

pertanian, serta 

anggaran 

subsidi 

pertanian.  
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Lanjutan Tabel 3 

No. Studi Judul Penelitian Metode  Hasil Penelitian Relevansi 

Penelitian 

8. Mahmudi 

(2009) 

Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Studi 

Kasus Departemen 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Analisis 

kualitatif 

Implementasi 

sistem 

penganggaran 

berbasis kinerja di 

Depnakertrans 

belum sepenuhnya 

menerapkan 

prinsip-prinsip 

yang membentuk 

konsep 

penganggaran 

berbasis kinerja. 

Belum semua 

kegiatan memiliki 

indikator kinerja, 

penerapan standar 

biaya khusus masih 

bersifat terbatas, 

serta belum seluruh 

program dan 

kegiatan dievaluasi 

kinerjanya 

Penggunaan 

metode 

kualitatif, 

tujuan 

penelitian 

untuk 

menganalisis 

penerapan 

konsep 

penganggaran 

berbasis 

kinerja pada 

instansi 

pemerintah 

pusat 

 

Kerangka Pemikiran 

Sektor pertanian hingga saat ini masih memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian memiliki peran 

strategis dalam peningkatan PDB nasional serta dalam menyediakan kesempatan 

kerja sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di pedesaan. 

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian mulai 

digalakkan kembali, dimana pada RPJM tahun 2009-2014, sektor pertanian 

menjadi salah satu strategi utama dalam rangka percepatan pembangunan 

nasional. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian 

diwujudkan melalui kebijakan fiskal ekspansif. Selama periode tahun 2005-2013, 

alokasi anggaran belanja Kemtan mengalami kenaikan yang signifikan. Dukungan 

pemerintah dalam memacu kinerja pembangunan ekonomi nasional juga 

diwujudkan melalui implementasi penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagai 

kerangka konseptual dalam reformasi perencanaan penganggaran yang mulai 

dilaksanakan pada tahun 2005.  

Kenaikan alokasi anggaran belanja di Kemtan dengan didukung oleh 

implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran ternyata belum mampu 

meningkatkan kinerja sektor pertanian secara optimal. Kondisi ini diidikasikan 

karena adanya permasalahan dalam implementasi penyusunan rencana kerja dan 

anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan paket kebijakan pengelolaan 

keuangan negara yang menjunjung konsep penganggaran terpadu, PBK dan 

KPJM, serta pengalokasian belanja Kemtan ke dalam masing-masing program 

kerja dan kegiatan yang masih belum tepat.  
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Permasalahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran menjadi hal 

yang sangat penting untuk dicermati karena proses ini mencerminkan 

keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan mempengaruhi kebijakan yang 

nantinya diterapkan di masyarakat. Kondisi ini mendorong peneliti untuk 

melakukan analisis implementasi penyusunan dokumen rencana kerja dan 

anggaran yang dilaksanakan oleh Kemtan dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan kualitatif melalui metode gap analysis. Metode gap analysis digunakan untuk 

menganalisis kesesuaian proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang 

dilakukan oleh Kemtan dengan komponen yang membentuk konsep penganggaran 

terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana diamanatkan dalam paket peraturan 

perundangan mengenai perencanaan dan penganggaran, serta menganalisis 

pengaruh realisasi belanja pada program kerja dan kegiatan  di Kemtan yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian 

dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

stakeholder khususnya Kemtan, Bappenas serta Kemenkeu dalam membenahi 

implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran berbasis penganggaran 

terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka 

menengah. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan untuk mengalokasian anggaran pada program kerja 

dan kegiatan di Kemtan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja 

sektor pertanian. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, dikembangkan kerangka 

pemikiran konseptual sebagaimana dijelaskan pada Gambar 11. 



 

 

Gambar 11 Kerangka konseptual penelitian 

3
9
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Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. H0a : Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program penelitian, 

pengembangan dan penyuluhan pertanian tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian; 

 H1a : Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program penelitian, 

pengembangan dan penyuluhan pertanian berpengaruh terhadap 

pertumbuhan PDB sektor pertanian. 

2. H0b :  Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program pengadaan dan 

pengembangan sarana dan prasarana pertanian tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian; 

H1b : Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program pengadaan dan 

pengembangan sarana dan prasarana pertanian berpengaruh 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian;  

3. H0c : Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian; 

H1c : Besarnya realisasi belanja Kemtan untuk program peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian 

berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian; 

4. H0d :  Besarnya realisasi belanja subsidi pupuk dan benih tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian; 

H1d : Besarnya realisasi belanja subsidi pupuk dan benih berpengaruh 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. 
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3 METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jakarta. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di Jakarta terdapat 

instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang menyediakan 

kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan April – Agustus 2013. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung secara 

terstruktur dan mendalam (in depth interview) dengan pihak dari Kementan, 

Kemenkeu dan Bappenas, observasi atau pengamatan langsung terhadap proses 

perencanaan penganggaran yang tengah dilaksanakan oleh Kemtan, serta dengan 

melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan dari 

Kemtan, Kemenkeu dan Bappenas. Sedangkan data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini didapatkan melalui studi literatur, penelusuran dokumen dan 

kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya mengenai 

perencanaan penganggaran, yang mencakup paket peraturan perundangan 

mengenai pengelolaan keuangan negara, serta data time series yang meliputi data 

triwulan terkait dengan pertumbuhan PDB sektor pertanian (sub sektor tanaman 

pangan, peternakan, dan perkebunan), realisasi anggaran belanja Kemtan untuk 

program penelitian dan pengembangan serta penyuluhan pertanian, realisasi 

anggaran belanja Kemtan untuk program penyediaan dan pengembangan sarana 

dan prasarana pertanian, realisasi anggaran belanja Kemtan untuk program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian (tanaman 

pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan), serta realisasi anggaran subsidi 

pupuk dan benih sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4. Data diperoleh dari 

berbagai berbagai instansi, antara lain Kemtan, Kemenkeu, BPS serta informasi 

yang diperoleh melalui literatur dan jaringan online.  

Paket kebijakan mengenai pengelolaan keuangan negara, khususnya 

perencanaan dan penganggaran digunakan dalam analisis gap pelaksanaan konsep 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM. Kebijakan terkait dengan perencanaan dan 

penganggaran yang digunakan mencakup: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 

tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L), serta Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 

No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi 

Perencanaan dan Penganggaran. 
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Tabel 4 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

Variabel Satuan Sumber Simbol 

Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Rasio Badan Pusat Statistik PDBA 

Persentase realisasi belanja penelitian, 

pengembangan dan penyuluhan 

terhadap PDB Sektor Pertanian 

Persen (%) Kementerian Keuangan  RDE 

Persentase realisasi belanja pengadaan 

sarana dan prasarana pertanian  

terhadap PDB Sektor Pertanian 

Persen (%) Kementerian Keuangan  IA 

Persentase realisasi belanja 

peningkatan produksi, produktivitas 

dan mutu komoditas pertanian 

terhadap PDB Sektor Pertanian 

Persen (%) Kementerian Keuangan  KA 

Persentase realisasi belanja subsidi 

pupuk dan benih terhadap PDB Sektor 

Pertanian 

Persen (%) Kementerian Keuangan SA 

 

Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian (PDBA), dalam 

bentuk rasio, merupakan data triwulan pertumbuhan PDB riil sektor 

pertanian yang dibatasi pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan dan 

peternakan, tanpa memasukkan nilai PDB sub sektor kehutanan dan 

perikanan. Data diperoleh dari PDB menurut lapangan usaha atas dasar 

harga konstan tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.  

2. Persentase realisasi belanja penelitian, pengembangan dan penyuluhan 

pertanian terhadap PDB sektor pertanian (RDE), merupakan data 

triwulan persentase realisasi belanja Kemtan untuk program penelitian 

dan pengembangan serta penyuluhan pertanian riil (setelah dibagi 

dengan PDB deflator) terhadap PDB sektor pertanian. Data diperoleh 

dari Oracle Business Intelegent Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan. Realisasi belanja penelitian dan pengembangan 

serta penyuluhan pertanian mencakup realisasi belanja Kemtan untuk 

kegiatan penelitian, penyuluhan, penguatan kelembagaan, penyebaran 

informasi hasil penelitian,  pengadaan dan pemeliharaan gedung serta 

peralatan laboratorium. 

3. Persentase realisasi belanja pengadaan dan pengembangan sarana dan 

prasarana pertanian  terhadap PDB sektor pertanian (IA), merupakan 

data triwulan persentase realisasi belanja Kemtan untuk program 

pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian riil (setelah 

dibagi dengan PDB deflator) terhadap PDB sektor pertanian. Data 

diperoleh dari Oracle Business Intelegent Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan. Belanja infrastruktur pertanian mencakup 

belanja cetak lahan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan irigasi 

tingkat usaha tani, belanja untuk kegiatan pengadaan dan pemeliharaan 
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irigasi skala kecil, serta pengadaan alat dan mesin pertanian dalam 

mendukung pengembangan agribisnis. 

4. Persentase realisasi belanja peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu komoditas pertanian terhadap PDB sektor pertanian (KA), 

merupakan data triwulan persentase realisasi belanja Kemtan untuk 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian riil (setelah dibagi dengan PDB deflator) terhadap PDB sektor 

pertanian. Data diperoleh dari Oracle Business Intelegent Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Belanja peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian mencakup 

kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian 

pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultur dan 

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.   

5. Persentase realisasi belanja subsidi pertanian (SA), merupakan 

persentase dari data realisasi subsidi pupuk dan benih riil (setelah dibagi 

dengan PDB deflator) terhadap PDB riil sektor pertanian. Data subsidi 

pupuk dan benih triwulan merupakan hasil interpolasi data realisasi 

subsidi pupuk dan benih tahunan riil (setelah dibagi dengan PDB 

deflator). Data diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintah (LKPP). Subsidi pertanian merupakan realisasi total subsidi 

untuk pupuk dan benih.  

 

Metode Analisis Data 

Metode Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan penggambaran dari apa yang akan dibicarakan 

lebih jauh, melalui uraian, tabel dan grafik. Menurut Kountur (2003), penelitian 

deskriptif (descriptive research) adalah jenis penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri yang 

membedakan dengan metode penelitian lainnya, adapun menurut Kountur (2003), 

ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:  

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu; 

2. Menguraikan satu variabel atau beberapa variabel dan diuraikan satu 

persatu; 

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan.  

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja, tren alokasi dan realisasi belanja Kemtan pada tahun 2003-2012, serta 

perkembangan, tahapan dan mekanisme proses penyusunan dokumen RKA-K/L 

oleh Kementerian Pertanian sejak reformasi perencanaan dan penganggaran pada 

tahun 2005. 

 

Metode Analisis Kualitatif 

Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis proses penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Kemtan. Sebagaimana dipaparkan oleh McDavid dan 

Hawthorn (2006), metode analisis kualitatif dapat digunakan untuk menentukan 
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fokus evaluasi, mengevaluasi proses implementasi dari suatu program, serta untuk 

menentukan perbaikan dan perubahan suatu program. Data-data kualitatif dalam 

penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam 

(in depth interview) kepada para narasumber yang terkait dengan objek masalah 

yang akan dikaji, observasi atau pengamatan langsung terhadap proses perencanaan 

penganggaran yang tengah dilaksanakan oleh Kemtan serta dengan melakukan 

Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi 

terkait dengan pelaksanaan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM yang 

berlangsung di Kemtan saat ini serta permasalahan dan hambatan dalam 

pelaksanaan konsep tersebut. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan 

narasumber dari: 

1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; 

2. Bagian Perencanaan dari beberapa Unit Eselon I lingkup Kementerian 

Pertanian; 

3. Direktorat Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan. 

Sedangkan FGD dilaksanakan setelah wawancara, guna memperoleh 

rekomendasi tindak lanjut atas hambatan dan permasalahan yang masih terjadi 

dalam pelaksanaan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM. Menurut 

Sumardjo dan Saharudin (2006) Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu 

forum yang dibentuk untuk saling membagi informasi dan sebagai pengalaman 

diantara peserta diskusi dalam suatu kelompok untuk membahas satu masalah 

khusus yang telah didefinisikan sebelumnya. Unsur-unsur yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini mencakup: 

1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; 

2. Direktorat Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian 

Keuangan; 

3. Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kementerian Keuangan 

4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional.  

Gap analysis merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi, dimana metode ini 

digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan 

sistem standar. Tingkat kinerja diketahui dengan membandingkan antara hasil yang 

dicapai selama pelaksanaan dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan 

(Bappenas 2009). Gap analysis atau seringkali disebut sebagai analisis kesenjangan 

bermanfaat untuk (Bappenas 2009): 

1. Menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu 

standar kinerja yang diharapkan; 

2. Mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup 

kesenjangan tersebut; 

3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait dengan prioritas 

waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kinerja yang 

telah ditetapkan (diharapkan).    

Metode gap analysis dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi 

kesesuaian implementasi proses penyusunan RKA-KL oleh Kemtan dengan konsep 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagai perwujudan dalam pelaksanaan 
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reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

dan pedoman yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

antara implementasi proses penyusunan RKA-K/L pada Kemtan dengan  prinsip 

dan komponen yang membentuk konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM. 

Metode evaluasi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode Gap Analysis yang dikembangkan dari 

Osimo et al. (2007) dan Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral yang 

disusun oleh Bappenas (2009), sebagaimana dijelaskan pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12 Metodologi gap analysis dikembangkan dari Osimo et al. (2007) dan 

Bappenas (2009) 

Tahapan analisis gap yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi prinsip dan komponen yang harus dipenuhi dalam 

penerapan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagaimana 

dituangkan dalam peraturan perundangan dan pedoman reformasi 

perencanaan dan penganggaran. 

2. Menganalisis kondisi saat ini terkait dengan penerapan konsep 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM dalam proses penyusunan RKA-

K/L di Kementerian Pertanian melalui wawancara dan pengamatan.  

3. Menganalisis kesesuaian antara prinsip dan komponen yang membentuk 

konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundangan dan pedoman reformasi perencanaan dan 

penganggaran dengan kondisi pelaksanaannya saat ini di Kementerian 

Pertanian. 

4. Menganalisis kesenjangan antara prinsip dan komponen yang membentuk 

konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundangan dan pedoman reformasi perencanaan dan 

penganggaran dengan kondisi pelaksanaannya saat ini di Kementerian 

Pertanian. 
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5. Menetapkan degree of fit yang terdiri dari kondisi fit, partial, dan gap 

untuk mengukur sejauh mana prinsip dan komponen yang membentuk 

konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM dilaksanakan oleh 

Kementerian Pertanian dalam proses penyusunan RKA-K/L (Tabel 5).  

6. Menganalisis pelaksanaan prinsip dan komponen yang membentuk 

konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM yang masih memiliki 

derajat gap untuk selanjutnya diberikan rekomendasi guna memperbaiki 

pelaksanaan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM agar sesuai 

dengan prinsip dan komponen yang diamatkan dalam peraturan 

perundangan dan pedoman reformasi perencanaan dan penganggaran. 

Tabel 5 Penjelasan degree of fit 

Degree of Fit Penjelasan 

Fit Prinsip dan komponen dalam konsep penganggaran terpadu, PBK dan 

KPJM sepenuhnya telah diterapkan dalam proses penyusunan RKA-

K/L. 

Partial Prinsip dan komponen dalam konsep penganggaran terpadu, PBK dan 

KPJM telah diterapkan dalam proses penyusunan RKA-K/L namun 

masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan dalam 

pelaksanaannya. 

Gap Prinsip dan komponen dalam konsep penganggaran terpadu, PBK dan 

KPJM belum diterapkan dalam proses penyusunan RKA-K/L. 

 

Metode Analisis Regresi Berganda 

Analisis pengaruh realisasi belanja pada Kemtan untuk program penelitian, 

pengembangan dan penyuluhan pertanian; program penyediaan dan pengembangan 

sarana prasarana pertanian; program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

komoditas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan); 

serta subsidi pupuk dan benih terhadap kinerja sektor pertanian dilakukan dengan 

menggunakan metode regresi linier berganda. Berbagai penelitian terkait dengan 

analisis pengaruh anggaran untuk sektor pertanian terhadap kinerja sektor pertanian 

telah banyak dilakukan. Armas et al. (2012) melakukan penelitian tentang 

pengaruh anggaran belanja pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja 

sektor pertanian di Indonesia dengan menggunakan metode OLS dan General 

Method of Moments (GMM). Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

berupa tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian per kapita dan variabel 

independen berupa rasio anggaran belanja pemerintah untuk irigasi dan sektor 

pertanian terhadap PDB sektor pertanian, rasio anggaran belanja pemerintah untuk 

sektor non pertanian terhadap PDB sektor pertanian, rasio anggaran belanja 

pemerintah untuk subsidi pupuk terhadap PDB sektor pertanian, rasio dari tiga 

persen pajak penghasilan terhasap PDB sektor pertanian, logaritma natural dari 

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, logaritma natural dari luas lahan pertanian, 

logaritma natural dari indeks permintaan global atas ekspor produk pertanian, serta 

variabel dummy berupa krisis ekonomi pada tahun 1998. Variabel fiskal yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data satu tahun sebelumnya (one year lag) 

dengan asumsi bahwa dampak dari kebijakan fiskal tahun ini akan mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian pada tahun berikutnya. Adofu, Abula 

dan Agama (2012) meneliti tentang dampak dari alokasi anggaran belanja 
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pemerintah untuk sektor pertanian terhadap output sektor pertanian di Nigeria 

dengan menggunakan metode OLS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PDB riil sektor pertanian sebagai variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan berupa alokasi belanja pemerintah untuk sektor 

pertanian serta jumlah kredit yang dikucurkan untuk sektor pertanian. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa persentase realisasi 

belanja peningkatan penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian terhadap 

PDB sektor pertanian (RDE), persentase realisasi belanja pengadaan dan 

pengembangan sarana dan prasarana pertanian terhadap PDB sektor pertanian (IA), 

persentase realisasi belanja peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

komoditas pertanian terhadap PDB sektor pertanian (KA), serta persentase realisasi 

belanja subsidi pupuk dan benih terhadap PDB sektor pertanian (SA). Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan 

PDB sektor pertanian (PDBA). 

Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut :  

PBDAt = βo + β1 RDEt + β2 IAt + β3 KAt + β4 SAt + Ɛt ………………………….(6) 

Dimana : 

βo : Intersep Regresi 

βi  : Konstanta Regresi, dimana i adalah banyaknya variabel bebas 

yang digunakan dalam persamaan (i = 1, 2, 3, 4)  

t : Triwulan ke-t 

PBDAt : Tingkat Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (rasio) 

RDEt : Persentase realisasi belanja Kemtan untuk program 

peningkatan penelitian, pengembangan dan penyuluhan 

pertanian terhadap PDB sektor pertanian  

IAt : Persentase realisasi belanja Kemtan untuk program pengadaan 

dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian terhadap 

PDB sektor pertanian  

KAt : Persentase realisasi belanja Kemtan untuk program 

peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian 

terhadap PDB sektor pertanian  

SAt : Persentase realisasi belanja subsidi pupuk dan benih terhadap 

PDB sektor pertanian 

Ɛt 
: Error term atau derajat kesalahan triwulan ke-t 

 

Metode Estimasi 

Setelah koefisien masing-masing variabel dihasilkan, maka akan dilakukan 

uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Pengujian kriteria statistik 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang digunakan merupakan model 

yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Selain itu untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan diantara variabel-variabel 

dependen dengan variabel independen. Sedangkan pengujian kriteria ekonometrika 

dilakukan untuk melihat besaran dan tanda parameter yang akan diestimasi, apakah 

sesuai dengan teori atau tidak.  
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1. Uji Kriteria Statistik 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi R
2
 digunakan untuk melihat sejauh mana 

variabel independen mampu menerangkan keragaman variabel 

dependen. Nilai R
2
 mengukur tingkat keberhasilan model regresi yang 

digunakan dalam memprediksi nilai variabel terikatnya. Menurut 

Gujarati (1993) terdapat dua sifat R
2
 yaitu : 

- Merupakan besaran non negatif. 

- Batasnya adalah antara 0 dan 1. Jika R
2 

bernilai 1 berarti suatu 

kecocokan sempurna, sedangkan jika R
2 

bernilai 0 berarti tidak ada 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.  

 R
2 
=    = 1 -  

 =  1 -   ……....………………............................................... (9) 

  =   1 -   ……………………………....…………………...…(10) 

Dimana : 

ESS : Jumlah kuadrat yang dijelaskan (explained sum square) 

TSS : Jumlah kuadrat total (total sum square) 

σ
2
 : Varian residual 

Sy
2
 : Varian sampel dari Y 

 
Salah satu masalah jika menggunakan ukuran R-squared untuk menilai 

baik buruknya suatu model adalah mendapatkan nilai yang terus naik 

seiring dengan pertambahan variabel independen ke dalam model 

sehingga adjusted R-squared secara umum memberikan penalti atau 

hukuman terhadap penambahan variabel independen yang tidak mampu 

menambah daya prediksi suatu model. Nilai adjusted R-squared tidak 

akan pernah melebihi nilai R-squared bahkan bisa turun jika 

ditambahkan variabel independen yang tidak perlu. Bahkan model yang 

memiliki kecocokan rendah (goodness of fit), adjusted R-squared dapat 

memiliki nilai negatif. Nilai adjusted R-squared dapat dihitung sebagai 

berikut : 

R
2
 =  1 -  ................................................................................. (11) 

Dimana k adalah banyaknya parameter dalam model termasuk faktor 

intersep. 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen 

secara serempak berpengaruh nyata pada variabel dependen. Apabila uji 

F lebih kecil dari taraf nyata α artinya H0 diterima, hal ini menandakan 

bahwa ada minimal satu variabel independen yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap keragaman variabel dependen. Mekanisme untuk 

menguji hipotesis dari parameter dugaan secara serentak (uji F-statistik) 

adalah sebagai berikut : 
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Hipotesis :  H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

 H1 : minimal ada satu βi ≠ 0 

 Dimana : 

 i = 1, 2, 3, …, k 

 β = dugaan parameter 

 Statistik uji yang dilakukan dalam uji-F adalah sebagai berikut : 

 F-Hitung = ………….……….......................................... (8) 

 Keterangan : 

 Hasil dari F-hitung dibandingkan dengan F-tabel (F-tabel = Fα(k-1,n-k)), 

dimana : 

R
2
 : Koefisien determinasi 

N : Banyaknya data 

K : Jumlah koefisien regresi dugaan 

 Kriteria uji yang digunakan dalam pengujian model penduga adalah 

sebagai berikut : 

- Apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel = Fα(k-1,n-k), maka 

tolak H0, dimana terdapat minimal satu parameter dugaan yang 

tidak nol dan berpengaruh nyata terhadap keragaman variabel 

dependen. 

- Apabila nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel = Fα(k-1,n-k), maka 

terima H0. Hal ini berarti secara bersamaan variabel independen 

yang digunakan tidak bisa menjelaskan secara nyata keragamaan 

dari variabel dependen. 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel 

independen secara parsial berpengaruh pada variabel dependen. 

Selain itu juga untuk melihat keabsahan dari hipotesis dan 

membuktikan bahwa koefisien regresi dalam model secara statistik 

signifikan atau tidak. 

Hipotesis :  H0 : βo = 0 

H1 : βi  ≠ 0, i = 1,2,3,…,n. 

Statistik uji yang dilakukan dalam uji t adalah sebagai berikut : 

t-hitung =  ........……….……................................................. (7) 

Hasil dari t hitung kemudian dibandingkan dengan t-tabel = tα/2(n-k) 

Dimana : 

B : Koefisien regresi parsial sampel 

B : Koefisien regresi parsial populasi 

Sb : Simpangan baku koefisien dugaan 

Kriteria uji yang digunakan dalam melakukan uji-t adalah sebagai 

berikut : 

- Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel = tα/2(n-k), maka 

tolak H0. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang 
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digunakan secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependen. 

- Apabila nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel = tα/2(n-k), maka 

terima H0. Hal ini berarti variabel independen yang digunakan 

secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadapvariabel dependen. 

2. Uji Kriteria Ekonometrika 

a.  Uji Normalitas 

Kenormalan sisaan diperlukan agar dihasilkan nilai estimasi 

parameter yang tidak bias, efisien dan konsisten. Selain itu, pengujian 

parameter dalam analisis regresi menggunakan nilai kritis distribusi t 

dan F yang keduanya berasal dari distribusi normal. Pemeriksaan 

kenormalan sisaan dapat dlakukan melalui Plot Persentil-Persentil (P-

P Plot), jika nilai sisaan membentuk garis lurus maka sisaan 

berdistribusi normal. Pengujian asumsi kenormalan secara formal 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan suatu uji 

mengenai tingkat kesesuaian antara distribusi serangkaian nilai sisaan 

dengan distribusi normal. Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : distribusi sisaan mengikuti distribusi normal 

H1 : distribusi sisaan tidak mengikuti distribusi normal 

Statistik uji : 

D = maksimum F0 (Xi) – Sn(Xi) dengan i = 1, 2, 3, …, n. 

F0 (X) merupakan distribusi frekuensi kumulatif teoritis mengikuti 

kumulatif sisaan yang diamati sesuai jumlah sampel. Pada pengujian 

distribusi normal, sedangkan Sn(X) merupakan distribusi frekuensi 

dengan tingkat kepercayaan sebesar (1-α) persen dapat diambil 

keputusan menerima H0 jika D < Dtabel dan menolak H0 jika D ≥ 

Dtabel. Dtabel merupakan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov. 

Selain itu pengambilan keputusan dapat didasarkan pada nilai p-value 

yaitu jika p value ≥ α maka H0 diterima, sedangkan jika p-value < α 

maka H0 ditolak. 

b. Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota 

observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu atau disebut 

juga serial correlation. Menurut Gujarati (1993), dalam model regresi 

akan terjadi autokorelasi apabila terjadi bentuk fungsi yang tidak 

tepat, peubah penting dihilangkan dari model, terjadi interpolasi data. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi first degree dapat 

digunakan nilai Durbin-Watson (DW) dari hasil regresi, namun untuk 

melihat autokorelasi pada tingkat yang lebih tinggi digunakan Uji 

Breuch Godfrey Serrial Corelation Lagrange LM Test. Autokorelasi 

akan menyebabkan diantaranya sebagai berikut :  

- Dugaan parameter tidak bias. 

- Nilai galat baku mengalami autokorelasi, sehingga ramalan tidak 

efisien. 

- Ragam galat tidak jelas. 

- Terjadi pendugaan kurang tepat pada ragam galat (standar error 

underestimated), sehingga Sb underestimated. Oleh karena itu, 

toverestimate cenderung lebih besar dari yang sebenarnya. 
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H0 = β = 0 (tidak terdapat serial autokorelasi) 

H1 = β ≠ 0 (terdapat serial autokorelasi) 

Kriteria uji yang digunakan untuk melihat adanya autokorelasi adalah 

sebagai berikut : 

- Apabila nilai obs*R-squared lebih besar dari taraf nyata yang 

digunakan, maka model persamaan yang digunakan tidak 

mengalami masalah autokorelasi. 

- Apabila nilai obs*R-squared lebih kecil dari taraf nyata yang 

digunakan,maka model persamaan yang digunakan mengalami 

masalah autokorelasi. 

Solusi dari masalah autokorelasi yaitu dengan menghilangkan 

variabel yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap variabel bebas. 

Jika terjadi kesalahan dalam spesifikasi model, hal ini dapat diatasi 

dengan mentransformasi model, misalnya dari model linier menjadi 

non linier atau sebaliknya. 

c. Heterokedastisitas 

Seringkali pada data yang dianalisis ditemukan masalah varians 

residual yang bervariasi (heterokedastisitas), sementara itu analisis 

regresi menghendaki asumsi bahwa residual memiliki varians konstan 

(homokedastisitas). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dalam 

sebuah model regresi, dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi 

tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari setiap 

pengamatan kepengamatan lainya berbeda, maka disebut 

heteroskedastisitas. Heterokedastisitas terjadi apabila ada pelanggaran 

pada asumsi regresi. Hal tersebut ditandai dengan varians tidak tetap.  

d. Uji Multikolinearitas 

Pada regresi linier berganda digunakan lebih dari satu variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen. Asumsi yang harus 

dipenuhi adalah bahwa antar variabel independen ini tidak terdapat 

korelasi sehingga estimasi parameter koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen benar-benar mencerminkan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen. Multikolinearitas terjadi apabila pada 

regresi linier berganda terjadi hubungan antar variabel independen 

atau terjadi karena adanya korelasi yang nyata antar variabel 

independen. Pelanggaran asumsi ini akan menyebabkan kesulitan 

untuk menduga yang diinginkan. Menurut Gujarati (1993), untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan 

memperlihatkan hasil probabilitas t-statistik hasil regresi. Jika banyak 

koefisien parameter yang diduga menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas. 

Pendeteksian multikolinearitas menurut Ghozali (2001) juga dapat 

dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0.1, maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 
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4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Sejarah Singkat 

Kementerian Pertanian didirikan sejak tanggal 1 Januari 1905, jauh sebelum 

Indonesia merdeka, dengan nama Departemen Van Landbouw yang bertujuan 

untuk memajukan usaha pertanian rakyat. Pendirian Departemen Van Landbouw 

didasarkan atas penerbitan Surat Keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda 

Nomor 20 Staatsblaad 982 tanggal 23 September 1904, mengacu pada Surat 

Keputusan Raja Belanda Nomor 28 Staatsblaad 380 tanggal 28 Juli 1904. Pasca 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan terbentuknya kabinet 

presidentil pada tanggal 2 September 1945, urusan pertanian diserahkan kepada 

Kementerian Kemakmuran berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 10/SD/1945. 

Kemudian pada tahun 1950, dicanangkan suatu kebijakan bahwa pertanian dalam 

arti luas mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan dan 

kehutanan, dimana secara teknis biologis bidang ini berkaitan erat dengan bahan 

sandang dan pangan, sehingga perlu dibentuk kementerian tersendiri yang 

mewadahi bidang pertanian secara luas. Pada tahun 1968, bersamaan dengan 

terbentuknya Kabinet Ampera, terbentuklah Departemen Pertanian dan 

Departemen Perkebunan. 

Pada awal masa orde baru, yakni pada tahun 1978-1983, Departemen 

Pertanian menitikberatkan sasaran kinerjanya untuk menuju swasembada pangan 

dan peningkatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, sebagaimana 

arahan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN. Kemudian pada 

tahun 1993-1998, tepatnya pada masa Pelita IV, Departemen Pertanian melakukan 

perubahan pendekatan program sektor pertanian melalui restrukturisasi program. 

Didasarkan pada Ketetapan MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN, pada Pelita IV 

Departemen Pertanian menetapkan sasaran kinerjanya untuk meningkatkan 

diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian melalui dukungan industri pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 

Awal pasca reformasi, tepatnya pada tahun 2001-2004, Kemtan 

memfokuskan sasaran kinerjanya pada program pengembangan agribisnis, yang 

bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya 

usaha agribisnis hulu, on farm, agribisnis hilir, serta jasa-jasa pendukung sektor 

pertanian. Pada periode berikutnya, tepatnya pada tahun 2004-2009, Kemtan 

merumuskan konsep baru dalam pembangunan pertanian yang diarahkan pada 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, bukan semata-mata untuk 

mengejar peningkatan produksi. Pada periode tahun 2009-2014, Kemtan 

memfokuskan kinerjanya pada pencapaian empat target utama, yaitu: pencapaian 

swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; 

peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan 

petani.  
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Visi, Misi, Tujuan dan Target Utama Kementerian Pertanian 

Visi Kementerian Pertanian 

Sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, visi diartikan 

sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. Pada dokumen rencana strategis (Renstra) Kemtan tahun 2010-2014, 

yang menjadi visi Kemtan adalah: 

“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis 

sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, 

daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani.”  

Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh Kemtan ke dalam beberapa program 

dan kegiatan bidang pertanian. 

 

Misi Kementerian Pertanian 

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengartikan misi sebagai rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan. Misi Kemtan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra tahun 

2010-2014 adalah: 

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek 

dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan 

sistem agribisnis. 

2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung 

keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan 

kemandirian pangan. 

3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk 

mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. 

4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu 

memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk 

pertanian berdaya saing tinggi. 

5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan 

halal (ASUH) dikonsumsi. 

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku 

industri. 

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan 

horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan 

lapangan kerja di pedesaan. 

8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan 

sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional 

dan internasional. 

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan 

komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan. 

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang 

pertanian yang amanah dan professional. 
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Tujuan Kementerian Pertanian 

Sedangkan yang menjadi tujuan dari Kemtan sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Renstra tahun 2009-2014 adalah: 

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis 

sumberdaya lokal. 

2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan. 

3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi 

pangan. 

4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian. 

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

 

Target Utama Kementerian Pertanian 

Pada dokumen Renstra tahun 2009-2014, Kementerian Pertanian memiliki 

empat target utama dalam rangka membangun dan meningkatkan kinerja pertanian 

di Indonesia. Keempat target utama yang ditetapkan oleh Kemtan tersebut adalah: 

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. 

2. Peningkatan diversifikasi pangan. 

3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor. 

4. Peningkatan kesejahteraan petani.   

Empat target utama Kemtan untuk periode lima tahun (2009-2014) lebih jelas 

diuraikan dalam Gambar 13. 
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Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 

Gambar 13 Empat target utama Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 
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Struktur Organisasi 

Kemtan saat ini dipimpin oleh satu orang Menteri Pertanian, yang dibantu 

oleh satu orang Wakil Menteri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

Kementerian Pertanian terbagi ke dalam 12 unit eselon 1, yang terdiri dari 

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, 

Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, serta Badan Karantina 

Pertanian, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 14.   

 

 

Sumber:  Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian  

Gambar 14 Struktur Organisasi Kementerian Pertanian 

Sebagaimana diamatkan dalam pedoman reformasi perencanaan dan 

penganggaran, setiap unit eselon 1 di Kementerian Pertanian masing-masing 

memiliki satu program dengan nama program yang mencerminkan nama dan tugas 

pokok serta fungsi dari unit eselon 1 yang bersangkutan. Dua belas program yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada periode tahun 2009-2014 adalah 

sebagai berikut: 

1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk 

mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, yang merupakan tugas 

pokok fungsi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 
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2. Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman 

hortikultura berkelanjutan, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Direktorat 

Jenderal Hortikultura; 

3. Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan 

berkelanjutan, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Direktorat Jenderal 

Perkebunan; 

4. Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan 

pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal, yang merupakan tugas pokok 

fungsi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ; 

5. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, yang 

merupakan tugas pokok fungsi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 

6. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan 

ekspor hasil pertanian, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Direktorat 

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; 

7. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang 

merupakan tugas pokok fungsi dari Badan Ketahanan Pangan; 

8. Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing, yang 

merupakan tugas pokok fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian; 

9. Program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan 

petani, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;  

10. Program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan 

keamanan hayati, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Badan Karantina 

Pertanian;  

11. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian 

Pertanian, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian;  

12. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Kementerian Pertanian, yang merupakan tugas pokok fungsi dari Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pertanian. 
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5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Deskriptif 

Kinerja Sektor Pertanian Pasca Reformasi Perencanaan dan Penganggaran  

Pencapaian kinerja sektor pertanian (di luar sub sektor kehutanan dan 

perikanan) sejak dilaksanakannya reformasi di bidang perencanaan dan 

penganggaran dapat dilihat melalui pencapaian kinerja indikator makroekonomi 

yang mencakup: pertumbuhan PDB sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja di 

sektor pertanian, tingkat kesejahteraan petani yang diukur melalui nilai tukar petani 

(NTP), realisasi neraca perdagangan komoditas pertanian, serta tingkat investasi 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di 

sektor pertanian.   

A. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian 

PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi 

perekonomian suatu Negara pada periode tertentu. Sebagaimana dituangkan dalam 

dokumen Renstra Kementerian Pertanian, pertumbuhan PDB sektor pertanian 

merupakan salah satu indikator dari keberhasilan kinerja Kemtan. Selama periode 

tahun 2005-2012, Kemtan menargetkan pencapaian pertumbuhan PDB antara 3.20 

persen hingga 3.69 persen (Gambar 15). Namun demikian, realisasi pencapaian 

pertumbuhan PDB sektor pertanian senantiasa dibawah target kinerja yang telah 

ditetapkan dan selama tahun anggaran 2005-2012, hanya pada tahun 2008 dan 

2009 pencapaian pertumbuhan PDB sektor pertanian melebihi target yang telah 

ditetapkan. Realisasi pertumbuhan PDB sektor pertanian pada tahun 2008 tercatat 

sebesar 5.16 persen, sedangkan di tahun 2009 sebesar 4.08 persen. Pencapaian ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

Kemtan yang menargetkan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3.60 persen 

di tahun 2008 dan sebesar 3.80 persen di tahun 2009. 

 
Sumber: Renstra Kementerian Pertanian (2010) dan BPS (2013) 

Gambar 15 Target dan capaian pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia 

periode tahun 2005-2012 
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Jika dilihat dari nilai PDB riil selama periode tahun 2005-2012, PDB riil 

sektor pertanian senantiasa menunjukkan peningkatan. Sebagaimana dapat dilihat 

dalam Gambar 16, PDB riil sektor pertanian mengalami tren pertumbuhan yang 

positif, antara 2.50 persen sampai dengan 5.16 persen. Pada tahun 2005, nilai PDB 

riil sektor pertanian sebesar Rp.197,959,200,000,000,- dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2012, nilai PDB sektor pertanian 

sebesar Rp.252,429,6000,000,000,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 28 

persen dari tahun 2005. 

 

Sumber: BPS (2013) dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2009-2014 

Gambar 16  Tren dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia periode tahun 

2005-2012 

 
Sumber: BPS (2013) diolah 

Gambar 17 Kontribusi rata-rata per sub sektor terhadap PDB sektor pertanian 

Indonesia (di luar sub sektor perikanan dan kehutanan) tahun 2005-

2012 

Selama periode tahun 2005-2012, nilai PDB sektor pertanian didominasi oleh 

sub sektor tanaman pangan, yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64 

persen dari nilai PDB riil sektor pertanian. Sedangkan sub sektor tanaman 
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perkebunan dan sub sektor peternakan selama periode tahun 2005-2012 jika dirata-

ratakan memiliki kontribusi sebesar 20 persen dan 16 persen terhadap PDB sektor 

pertanian (Gambar 17). Kesenjangan antara tingkat kebutuhan dengan tingkat 

ketersediaan akan produk pertanian yang masih tinggi merupakan suatu peluang 

bagi sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan 

untuk semakin meningkatkan kinerjanya.   

B. Tenaga Kerja Sektor Pertanian 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Selama periode tahun 2005-2012, sektor pertanian berkontribusi sebesar 

35 persen hingga 44 persen dalam menampung jumlah angkatan kerja di Indonesia, 

dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 

2005-2012 sebesar 39.57 persen. Sektor pertanian hingga saat ini juga masih 

menjadi sektor utama yang menempati urutan pertama dalam penyerapan jumlah 

tenaga kerja, sehingga dinilai sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Tabel 6).  

Tabel 6 Jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2005-2012 

Tahun Tenaga Kerja (Orang) Total Tenaga Kerja 

(Orang) 

Kontribusi Penyerapan 

Tenaga Kerja (%) Pertanian Non Pertanian 

2005 41,209,776 52,648,611 93,958,387 43.97 

2006 40,136,242 55,320,693 95,456,935 42.05 

2007 41,206,474 58,723,743 99,930,217 41.24 

2008 41,331,706 61,221,044 102,552,750 40.30 

2009 41,611,840 63,258,823 104,870,663 39.68 

2010 41,494,941 66,712,826 108,207,767 38.35 

2011 39,328,915 70,341,484 109,670,399 35.86 

2012 38,882,134 71,926,020 110,808,154 35.09 

Rata-Rata 40,662,754 62,519,156 103,181,909 39.57 

Sumber: BPS (2013) 

 

Tingginya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkkan bahwa 

sektor pertanian masih bersifat padat karya (labour intensive) dan memiliki 

kontribusi yang besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. 

Jonaidi (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa daya serap tenaga kerja di 

sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah penduduk 

miskin, terutama yang tinggal di kantong-kantong kemiskinan, dimana lebih dari 

60 persen penduduk miskin tinggal di desa-desa yang pada umumnya 

menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Nugroho (2006) yang mengungkapkan bahwa sektor pertanian terbukti 

mampu menampung limpahan pekerja dari sektor industri. Hal ini dikarenakan 

sektor pertanian memiliki karakteristik labour intensif. Namun demikian, jumlah 

tenaga kerja di sektor pertanian serta kontribusi sektor pertanian dalam menyerap 

tenaga kerja justru mengalami tren yang semakin menurun. Sebagaimana 

dijelaskan pada Gambar 18, kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya dan 

secara bertahap diambil alih sektor non pertanian. Penurunan kemampuan sektor 

pertanian dalam menyerap tenaga kerja dapat dikarenakan oleh semakin rendahnya 

minat masyarakat untuk menjadi petani, alih fungsi lahan pertanian menjadi 
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kawasan industri maupun perumahan, kebijakan impor yang cenderung merugikan 

petani, serta semakin majunya mekanisasi pertanian. Penurunan tenaga kerja di 

sektor pertanian jika tidak diwaspadai dikhawatirkan dapat mengancam 

swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemtan dalam hal 

ini perlu memperbaiki manajemen sumber daya manusia di sektor pertanian 

melalui penyuluhan secara intensif serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 

petani.  

 

Sumber: BPS (2013) diolah 

Gambar 18 Kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia tahun 2005-2012 

C. Nilai Tukar Petani (NTP) 

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

petani. Nilai ini merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh 

petani dengan indeks harga bayar petani yang dinyatakan dalam persentase. 

Konsep nilai tukar petani menurut Burhansyah (2011) merupakan pengembangan 

dari nilai tukar subsisten, dimana petani merupakan produsen dan konsumen. 

Secara konsepsional nilai tukar petani merupakan ukuran kemampuan tukar produk 

pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan barang dan jasa yang diperlukan 

untuk konsumsi rumah tangga petani. 

 
Sumber: BPS (2013) 

Gambar 19 Nilai tukar petani Indonesia periode tahun 2005-2012 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 19, kinerja NTP selama periode 

tahun 2005-2012 menunjukkan tren yang positif. Gambar 19 juga menunjukkan 

bahwa NTP Indonesia sejak tahun 2009 berada pada kisaran di atas 100. Nilai ini 

menunjukkan bahwa petani memperoleh pendapatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran atau dengan kata lain kesejahteraan petani 

mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Parabawati (2011) di 

Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa variabel luas lahan, jumlah anggota 

keluarga, harga gabah, serta harga bibit merupakan faktor-faktor yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap NTP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya 

suatu kebijakan antar sektor yang saling mendukung terciptanya peningkatan nilai 

tukar petani, termasuk di dalamnya kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian, 

penetapan harga gabah dan pengendalian harga bibit, serta perlunya penyuluhan 

tentang keluarga berencana secara intensif kepada keluarga petani.   

D. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian 

Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

pembentukan devisa negara. Hal ini dapat dilihat dari nilai dan volume ekspor 

komoditas pertanian yang cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 

2005-2012, kecuali pada tahun 2009. Jika dilihat dari realisasi neraca perdagangan 

selama periode tahun 2005-2012, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang 

cukup baik, dimana neraca perdagangan sektor pertanian senantiasa mengalami 

surplus. 

Tabel 7 Neraca perdangangan sektor pertanian Indonesia tahun 2005-2012 (dalam 

ribu USD) 

Sub 

Sektor 

Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) 

Tanaman Pangan  

- Ekspor 286,744 264,155 289,049 348,914 321,280 477,708 584,861 110,371 

- Impor 2,115,140 2,568,453 2,568,453 3,526,961 2,737,862 3,893,840 7,023,936 4,548,074 

- Neraca -1,828,396 -2,304,298 -2,440,098 -3,178,047 -2,416,582 -3,416,132 -6,439,075 -4,437,703 

Hortikultura  

- Ekspor 227,974 238,063 254,765 432,727 378,627 390,740 491,304 368,867 

- Impor 367,425 527,415 795,846 909,669 1,063,120 1,292,868 1,686,131 1,524,090 

- Neraca -139,451 -289,352 -541,081 -476,942 -684,493 -902,128 -1,194,827 -1,155,223 

Perkebunan  

- Ekspor 10,673,186 13,972,064 19,948,923 27,369,363 21,581,670 30,702,864 40,689,768 26,332,509 

- Impor 1,532,520 1,675,067 3,379,875 4,535,918 3,949,191 6,028,160 8,843,792 2,373,040 

- Neraca 9,140,666 12,296,997 16,569,048 22,833,445 17,632,479 24,674,704 31,845,976 23,959,469 

Peternakan  

- Ekspor 396,526 388,939 748,531 1,148,170 754,914 951,662 1,599,071 409,163 

- Impor 1,121,832 1,190,396 1,696,459 2,352,219 2,132,800 2,768,339 3,044,801 2,081,760 

- Neraca -725,306 -801,457 -947,928 -1,204,049 -1,377,886 1,816,677 1,445,730 1,672,597 

Pertanian  

- Ekspor 11,584,429 14,863,221 21,241,268 29,299,174 23,036,491 32,522,974 43,365,004 27,220,911 

- Impor 5,136,916 5,961,331 8,601,327 11,324,767 9,882,973 13,983,207 20,598,660 10,526,964 

- Neraca 6,447,513 8,901,890 12,639,941 17,974,407 13,153,518 18,539,767 22,766,344 16,693,947 

Keterangan: (*) angka kumulatif sampai bulan September 2012 

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (2013) 
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E. Investasi Sektor Pertanian 

Tabel 8 Perkembangan nilai realisasi investasi PMDN di Indonesia tahun 2005-

2011 menurut sektor (miliar rupiah) 

Sektor Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Sektor Primer 5,502 3,599.8 4,377.4 1,758.1 4,415.9 12,131.4 16,526.3 

a. Pertanian 3,179 3,558.6 3,674 1,234.5 2,597.3 8,883.8 9,614.5 

- Tanaman pangan dan 

perkebunan 

3,071 3,443 3,528.8 1,184.1 2,309.3 8,727.3 9,367.3 

- Peternakan 108 115.6 145.2 50.4 288 156.5 247.2 

b. Kehutanan 993 20 8.9 4 0 171.6 12.5 

c. Perikanan 5 0.2 3.1 0 24.7 1 0.1 

d. Pertambangan 1,325 21 691.4 519.6 1,793.9 3,075 6,899.2 

2. Sektor Sekunder 20,932 13,012.7 26,289.8 15,911.7 19,434.5 25,612.6 38,533.8 

a. Industri hasil pertanian 5,125 3,432.9 5,994.7 8,997 7,305.5 16,940.7 10,250.1 

- Industri makanan 4,491 3,175.3 5,371.7 8,192.7 5,768.7 16,405.4 7,940.9 

- Industri karet dan 

plastic 

619 253.6 564.5 794.2 1,532.8 522.8 2,295.7 

- Industri barang dari 

kulit dan alas kaki 

15 4 58.5 10.1 4 12.5 13.5 

b. Industri tekstil 1,641 81.7 228.2 719.7 2,645.7 431.7 999.2 

c. Sektor sekunder lainnya 14,166 9,498.1 20,066.9 6,195 9,483.3 8,240.2 27,284.5 

3. Sektor Tersier 4,232 4,036.5 4,211.5 2,690.9 13,949.7 22,882.2 20,940.6 

Total Investasi PMDN 30,666 20,649 34,878.7 20,360.7 37,800.1 60,626.2 76,000.7 

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (2012) 

 

Tabel 9 Perkembangan nilai realisasi investasi PMA di Indonesia menurut sektor 

tahun 2005-2011 (juta USD) 

Sektor Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Sektor Primer 402 533 581.3 335.5 463 3,033.9 4,883.1 

a. Pertanian 224 370.7 246.8 151.9 125.7 776 1,243.6 

- Tanaman pangan dan 

perkebunan 

172 351.9 219.1 147.4 122.9 751 1,222.5 

- Peternakan 53 18.8 45.7 4.5 2.8 25 21.1 

b. Kehutanan 119 31 0 0 27.7 39.4 10.3 

c. Perikanan 6 32.8 24.7 2.3 5.1 18 10 

d. Pertambangan 53 98.5 309.8 181.3 304.5 2,200.5 3,619.2 

2. Sektor Sekunder 3,506 3,619.2 4,531.7 4,480.7 3,831.9 3,337.3 6,789.6 

a. Industri hasil pertanian 1,050 518.9 957.9 906.9 883.2 1,260.4 1,729.6 

- Industri makanan 603 354.4 490.2 490.2 552.1 1,025.7 1,104.6 

- Industri karet dan 

plastic 

399 112.7 271 271 208.3 104.3 370 

- Industri barang dari 

kulit dan alas kaki 

48 51.8 145.7 145.7 122.8 130.4 255 

b. Sektor sekunder lainnya 2,456 3,100.3 3,573.8 3,573.8 2,948.7 2,076.9 5,060 

3. Sektor Tersier 5,008 1,839.5 10,017.4 10,017.4 6,521.2 9,843.6 7,801.7 

Total Investasi PMA 8,917 5,911.7 15,130.4 14,833.6 10,816.1 16,214.8 19,474.4 

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (2012) 

 

Investasi pada sektor pertanian merupakan salah satu bagian penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan investasi pada sektor pertanian  



 

64 

sejatinya dapat mempengaruhi peningkatan kegiatan produksi pertanian yang 

selanjutnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial 

masyarakat. Rahim dan Hastuti (2007) mengemukakan bahwa investasi sektor 

pertanian merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dialokasikan pada usaha-

usaha yang tergolong bermanfaat dalam meningkatkan hasil produksi pada sektor 

pertanian, yang dibagi menjadi modal tetap (fixed cost) dan modal tidak tetap 

(variable cost). Investasi pada sektor pertanian di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA). Investasi di sektor pertanian merupakan faktor strategis dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Astuti (2005) 

menunjukkan bahwa penurunan investasi di sektor pertanian akan berdampak 

terhadap kenaikan insiden kemiskinan pada setiap kelompok rumah tangga, 

terutama pada kelompok rumah tangga pertanian yang berada di perdesaan.  

Sebagaimana data yang disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9, didapatkan 

bahwa selama periode tahun 2005-2011, nilai realisasi investasi sektor pertanian, 

baik sektor primer maupun sekunder (industri hasil pertanian) cenderung 

mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Sektor pertanian primer berkontribusi 

sebesar 6-17.23 persen dari total nilai investasi PMDN pada periode tahun 2005-

2011, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11.20 persen. Sedangkan untuk nilai 

realisasi investasi PMA, selama periode tahun 2005-2011, sektor pertanian primer 

berkonstribusi sebesar 1.02-6.39 persen, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3.38 

persen. Investasi PMDN pada industri hasil pertanian berkontribusi sebesar 13.49-

44.19 persen dari total nilai investasi PMDN pada periode tahun 2005-2011, 

dengan rata-rata kontribusi sebesar 22.21 persen. Sedangkan investasi PMA pada 

industri hasil pertanian berkontribusi sebesar 6.11-11.78 persen dari total investasi 

PMA periode tahun 2005-2011, dengan rata-rata kontribusi sebesar 8.24 persen. 

Berdasarkan data realisasi nilai investasi PMDN maupun PMA, didapatkan 

bahwa besarnya investasi pada sektor pertanian relatif masih rendah dibandingkan 

dengan nilai investasi pada sektor sekunder lainnya maupun pada sektor tersier. 

Nilai investasi PMA di sektor pertanian baik primer maupun sekunder yang masih 

sangat rendah merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk 

dapat menarik investor asing menanamkan modalnya di sektor pertanian. 

Peningkatan investasi di sektor pertanian dapat dilakukan melalui berbagai 

kebijakan yang memudahkan investor dalam memperoleh ijin usaha dan 

menjalankan kegiatan usahanya serta melalui peningkatan kualitas infrastruktur 

guna memperlancar kegiatan usaha. 

 

Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian Pasca Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara 

APBN merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang besaran 

maupun pengalokasiannya menempati posisi strategis dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berbagai 

penelitian terkait dengan peran belanja pemerintah pada sektor pertanian terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian telah banyak dilakukan di 

berbagai Negara. Ditimi, Philip dan Adebayo (2011) meneliti pengaruh dari 

pengeluaran pemerintah berdasarkan sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Nigeria dengan menggunakan Error Correction Modelling (ECM), menghasilkan 

kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh 
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signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Al Bataineh 

(2012) juga melakukan penelitian tentang dampak pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jordania dengan menggunakan metode regresi 

Dicky-Fuller dan Phillips-Perron unit root test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengeluaran pemerintah pada tingkat agregat memiliki pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan PDB di Jordania, sesuai dengan teori Keynesian.  

Selama periode tahun 2005-2013, alokasi APBN Kemtan memperlihatkan 

peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 21.96 

persen setiap tahunnya (Gambar 20). Peningkatan alokasi anggaran terbesar terjadi 

pada tahun 2011, dengan peningkatan anggaran sebesar 95.97 persen atau sebesar 

Rp.8,554,559,117,000,- dari Rp.8,951,179,103,000,- di tahun 2010 menjadi 

Rp.17,505,738,220,000,- di tahun 2011. Alokasi anggaran Kemtan sempat 

mengalami penurunan sebesar 5.69 persen di tahun 2008 dan sebesar 9.22 persen 

pada tahun 2013 dari nilai alokasi anggaran tahun sebelumnya. Penurunan alokasi 

anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2008 merupakan dampak dari krisis 

ekonomi dan keuangan global, yang mengakibatkan sebagian dari alokasi anggaran 

Kemtan direalokasi untuk peningkatan belanja infrastruktur padat karya guna 

mempertahankan daya beli masyarakat dan menangani dampak PHK. Hal ini 

sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. 

Sedangkan penurunan anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2013 sebagai 

akibat dari realokasi belanja langsung benih unggul (BLBU) dari Bagian Anggaran 

018 (Kementerian Pertanian) menjadi belanja subsidi benih pada Bagian Anggaran 

099 (subsidi dan lain-lain). Kecenderungan peningkatan alokasi anggaran 

Kementerian Pertanian merupakan perwujudan dari dukungan pemerintah dalam 

meningkatkan kinerja sektor pertanian. 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2013) 

Gambar 20 Pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2005-2013 

Realisasi penyerapan anggaran hingga saat ini masih digunakan sebagai salah 

satu indikator dalam pengukuran kinerja K/L, disamping beberapa indikator lain, 

seperti konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian target kinerja, 

serta efisiensi. Hal ini mengingat bahwa rendahnya realisasi belanja K/L dapat 

menjadi penyebab tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional, 
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kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan Negara, serta menghambat 

peluang investasi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 20, setiap 

tahunnya, realisasi penyerapan anggaran Kemtan senantiasa mengalami 

peningkatan. Realisasi penyerapan anggaran Kemtan pada tahun 2005 hanya 

sebesar 65.67 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2006, dengan 

tingkat penyerapan sebesar 88.13 persen. Realisasi penyerapan anggaran Kemtan 

sempat mengalami penurunan di tahun 2007, dengan tingkat penyerapan anggaran 

sebesar 74.28 persen, kemudian kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. 

Pada tahun 2012, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pertanian dapat 

dikatakan baik, dengan tingkat penyerapan sebesar 92.80 persen. Namun demikian, 

penyerapan anggaran selama tahun anggaran 2005-2012 masih menunjukkan pola 

penyerapan yang bertumpuk di akhir tahun.    

Pagu anggaran Kemtan dialokasikan ke dalam 12 unit eselon 1 sebagaimana 

dijelaskan pada Tabel 10. Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian merupakan unit eselon 1 di Kemtan dengan alokasi anggaran 

tertinggi pada periode tahun 2005-2013. Sekretariat Jenderal Kemtan pada tahun 

2008-2010 merupakan unit eselon 1 yang mendapatkan alokasi anggaran yang 

tertinggi dibandingkan dengan unit eselon 1 lain lingkup Kemtan. Tingginya 

alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal pada tahun 2008-2010 lebih 

disebabkan oleh alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial yang terakumulasi 

pada unit eselon 1 ini. Namun, sejak dilaksanakannya restrukturisasi program dan 

kegiatan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemtan pada tahun 

anggaran 2011 yang mengharuskan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

masing-masing unit kerja harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapkan, alokasi anggaran di Sekretariat Jenderal mengalami penurunan secara 

signifikan. Ditjen Tanaman Pangan pada tahun 2005, 2007, 2012 dan 2013 

mendapatkan alokasi anggaran yang paling tinggi diantara unit eselon 1 lingkup 

Kemtan. Alokasi anggaran yang tinggi pada Ditjen Tanaman Pangan lebih 

disebabkan oleh tingginya target kinerja yang diemban oleh unit ini dalam 

menyukseskan swasembada pangan nasional. Sedangkan pada tahun 2006 dan 

2011, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian memperoleh alokasi anggaran yang 

paling tinggi diantara unit eselon 1 di Kemtan. Alokasi anggaran yang tinggi pada 

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan faktor penting dalam mendorong 

pencapaian empat target utama melalui revitalisasi infrastruktur dan sarana 

pertanian. Hal ini mengingat ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian yang 

memadai merupakan unsur yang sangat penting agar sistem usaha tani dapat 

berjalan dengan baik. 

Berdasarkan data yang dituangkan dalam Tabel 10 juga dapat dilihat bahwa 

alokasi anggaran untuk Badan Litbang Pertanian serta BP2SDM selama periode 

tahun 2005-2012 senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi anggaran 

pada Badan Litbang Pertanian dan BP2SDM dalam hal ini sangat penting guna 

melaksanakan tujuh gema revitalisasi pertanian, terutama revitalisasi perbenihan 

dan pembibitan yang didukung melalui penemuan dan ketersediaan benih dan bibit 

unggul, revitalisasi teknologi dan industri hilir yang didukung melalui penemuan 

teknologi tepat guna dan pengaplikasiannya pada tingkat petani, revitalisasi sumber 

daya manusia yang didukung melalui penyuluhan intensif dan pendidikan serta 

pelatihan pertanian, serta revitalisasi kelembagaan petani yang didukung melalui 
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pemberdayaan kelompok tani. Melalui peran serta yang memadai dari Badan 

Litbang Pertanian serta BP2SDM, diharapkan mampu mendorong terwujudnya 

pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian. 

Tabel 10 Pagu anggaran per unit eselon 1 Kementerian Pertanian tahun 2005-2013 

(dalam miliar rupiah) 

Unit Eselon I 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Setjen 233.52 767.63 1,489.86 1,490.15 1,579.50 1,475.37 555.15 1,338.42 550.19 

Itjen  32.99 37.78 57.15 51.35 61.10 66.10 67.51 67.24 69.84 

Tanaman 

Pangan 

962.72 520.19 2,444.88 1,099.99 1,003.72 1,058.07 2,839.94 4,522.60 3,138.10 

Hortikultura 406.87 251.77 476.05 261.33 309.98 418.97 606.34 565.52 809.55 

Perkebunan 487.31 452.73 545.04 445.86 424.12 454.12 1,975.11 1,464.44 1,772.82 

Peternakan 577.19 639.47 692.08 894.32 980.72 1,140.83 2,297.27 2,578.01 2,315.10 

P2HP 82.34 397.30 329.28 662.58 434.99 373.01 404.07 503.08 650.84 

PLA 62.79  1,020.20 151.03 1,015.31 937.47 926.85 0 0 0 

Litbang  737.91 716.31 830.46 794.49 874.08 944.59 1,103.46 1,270.95 1,778.34 

P2SDM 391.59 646.88 972.40 940.43 1,227.05 1,247.59 1,319.93 1,441.95 1,454.71 

BKP 331.66 696.52 587.42 419.11 399.29 397.68 628.97 687.55 692.07 

Barantan 344.27 281.77 378.66 370.17 458.85 448.01 542.87 734.30 857.89 

PSP 28.07 0 0 0 0 0 5,260.94 4,473.22 3,773.47 

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran-Kemenkeu (2013) 

Keterangan: Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air dihapuskan dan dilebur ke 

dalam Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sejak tahun 2011.  

 

Dalam rangka mencapai prioritas nasional di bidang pertanian, pemerintah 

juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pertanian dan bidang 

irigasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, 

DAK diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Besarnya DAK untuk bidang pertanian pada periode tahun 2005-2012 

senantiasa mengalami peningkatan, begitu pula dengan besarnya DAK untuk 

bidang irigasi.  

Penggunaan DAK bidang pertanian difokuskan untuk mendukung 

pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai 

penyuluhan pertanian, serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan produksi bahan pangan guna mendukung ketahanan pangan 

nasional. Besarnya DAK untuk bidang pertanian pada tahun anggaran 2005 

dialokasikan sebesar Rp.170,000,000,000,- kemudian mengalami peningkatan 

tajam pada tahun 2006, dengan alokasi sebesar Rp.1,094,875,000,000,-. Besaran 

DAK bidang pertanian terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya 

dan pada tahun 2013 DAK di bidang pertanian dialokasikan sebesar 

Rp.2,542,312,000,000,- yang mencakup 8.02 persen dari total DAK yang 

dialokasikan oleh pemerintah (Gambar 21). 
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Sumber: LKPP dan Nota Keuangan 
 

Gambar 21  Dana alokasi khusus bidang pertanian dan bidang irigasi periode tahun 

2005-2012 

 

DAK di bidang infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi 

jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, kegiatan survey, investigasi, dan 

desain, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan 

pemerintah propinsi/kabupaten/kota. DAK untuk bidang irigasi merupakan 

tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum, namun dampak kegiatannya 

memiliki peran penting dalam usaha peningkatan kinerja sektor pertanian dan 

pencapaian empat target utama yang telah ditetapkan oleh Kemtan. Pada Gambar 

20 dapat dilihat bahwa besarnya alokasi DAK untuk bidang irigasi juga senantiasa 

megalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 DAK bidang irigasi dialokasikan 

sebesar Rp.384,500,000,000,- dan mengalami kenaikan sebesar 

Rp.627,675,000,000,- di tahun 2006. Pada tahun 2013, DAK untuk bidang irigasi 

dialokasikan sebesar Rp.1,614,062,000,000,- yang mencakup 5.09 persen dari total 

DAK. 

Kementerian Pertanian juga melaksanakan mekanisme dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan dalam rangka pencapaian target dan sasaran kinerjanya. Sesuai 

dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan, dana dekonsentrasi diartikan sebagai dana yang berasal 

dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang 

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat 

di daerah. Sedangkan dana tugas pembantuan diartikan sebagai dana yang berasal 

dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua 

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan, pendanaan dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non fisik, 

seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian, serta sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang 

berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Sedangkan pendanaan tugas 

pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti kegiatan pembangunan 
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sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai 

aset pemerintah, serta sebagian kecil dapat digunakan sebagai belanja penunjang 

pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. 

Alokasi dana dekonsentrasi pada Kementerian Pertanian sebagaimana 

dijelaskan pada Gambar 22 cenderung  mengalami penurunan selama periode tahun 

2005-2010, dan mulai mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2011. Pada tahun 

anggaran 2012 alokasi dana dekonsentrasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 

sebesar Rp.3,316,784,184,000,- atau naik sebesar 103,78 persen dari alokasi dana 

dekonsentrasi pada tahun 2011. Sedangkan alokasi dana tugas pembantuan selama 

periode tahun 2005-2012 cenderung berfluktuatif, dimana pada periode tahun 

2005-2007 alokasi anggaran melalui mekanisme tugas pembantuan mengalami 

kenaikan, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008-2010 dan 

mulai mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011-2012. Pada Gambar 22 juga 

dapat dilihat bahwa mulai tahun anggaran 2006, alokasi anggaran melalui 

mekanisme tugas pembantuan lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran 

melalui mekanisme dekonsentrasi. Hal ini sebagai upaya dari Kemtan untuk 

melakukan revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian dalam rangka 

mewujudkan target sukses pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.      

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran-Kemenkeu 2013 

Gambar 22 Pagu anggaran Kementerian Pertanian berdasarkan kewenangan 

Perkembangan Sistem Penganggaran di Indonesia 

Sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia hingga tahun 2003 sejatinya masih mengacu pada ketentuan 

perundangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan 

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu (Kementerian Keuangan 

2007):  

1. Indische Comptabiliteitswet atau ICW Stbl. 1925 Nomor 448 yang 

kemudian dilakukan perubahan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1968 tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara. 
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2. Indische Bedrijvenwet atau IBW Stbl. 1927 Nomor 419 jo Stbl 1936 Nomor 

445, yang mengatur tentang ketentuan pengelolaan kekayaan perusahaan 

negara dan kaitannya dengan keuangan negara. 

3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl 1933 Nomor 381. 

4. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenmaker (IAR), 

tentang pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara. 

Mengingat bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan Negara saat itu bukan merupakan produk pemerintah Indonesia dan 

seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam sistem 

kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia, hal ini 

menyebabkan pengukuran kinerja pemerintah maupun lembaga legislatif secara 

akuntabel sulit untuk dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian dari 

ketentuan di dalam peraturan perundangan secara materiil tidak lagi dilaksanakan, 

walaupun secara formal masih tetap berlaku. Kelemahan dalam pelaksanaan 

peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara ini dapat 

mengakibatkan terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan negara. Blondal, Hawkesworth dan Choi (2009) mengungkapkan bahwa 

sebelum terjadinya krisis pada tahun 1998/1999, tidak ada kerangka hukum yang 

efektif untuk penganggaran di Indonesia, dimana hukum penganggaran yang 

berlaku di Indonesia saat itu merupakan kelanjutan dari sistem penganggaran 

kolonial Belanda. Proses penganggaran ini ditandai dengan kurangnya transparansi 

dan akuntabilitas. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan 

reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara sebagai upaya untuk 

menghilangkan berbagai bentuk penyimpangan dan mewujudkan sistem 

pengelolaan fiskal yang berkesinambungan. 

Reformasi bidang pengelolaan keuangan negara ditandai dengan 

ditetapkannya paket peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan keuangan 

negara, yaitu: 

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

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah; dan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga. 

Dalam rangka mendukung upaya reformasi di bidang pengelolaan keuangan 

negara, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan perundangan yang 

terkait dengan pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuang Negara, 

diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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Penerapan reformasi pengelolaan keuangan negara, mengharuskan adanya 

perubahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, baik secara politis, 

administratif, maupun operasional. Perbandingan elemen-elemen penganggaran 

sebelum dan setelah dilaksanakannya reformasi pengelolaan keuangan negara 

secara ringkas disajikan dalam Tabel 11. 

Tabel 11 Perbandingan elemen penganggaran sebelum dan setelah pelaksanaan 

reformasi pengelolaan keuangan Negara di Indonesia 

No Elemen Pra Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara  

(Sebelum TA 2005) 

Pasca Reformasi Pengelolaan Keuangan 

Negara  

(Setelah TA 2005) 

1 Pendekatan 

Sistem 

1. Dual Budget 

a. Anggaran Rutin 

b. Anggaran Pembangunan 

2. Single period/ single year 

framework 

3. Line item budget/ input 

budget/ traditional budget 

1. Unified budget/anggaran terpadu 

2. Multi period/multi years 

framework/kerangka pengeluaran 

jangka menengah/medium term 

expenditure framework 

3. Penganggaran berbasis kinerja/ 

performance based budgeting/ output 

and outcome oriented 

2 Pendekatan 

Legalitas 

Undang-Undang 

Perbendaharaan Indonesia 

(UUPI) yang merupakan 

kelanjutan dari ICW, IBW, 

RAB dan IAR, produk dari 

Pemerintah Kolonial Belanda  

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara 

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara 

4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional  

3 Landasan 

Operasional 

Penganggaran 

1. Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) 

2. Rencana Pembangunan 

Lima Tahun (REPELITA) 

3. Program Pembangunan 

Nasional (PROPENAS) 

4. Rencana Pembangunan 

Tahunan (REPETA) 

1. Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) 

2. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

4. Visi dan Misi K/L 

5. Rencana Strategis K/L 

6. Rencana Kerja K/L 

7. Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKA-K/L) 

4 Tahap 

Penetapan 

Anggaran 

1. Daftar Usulan Kegiatan 

(DUK) untuk anggaran rutin 

dan Daftar Usulan Proyek 

(DUP) untuk Anggaran 

Pembangunan, disusun 

sesuai dengan prioritas 

pembangunan (REPELITA/ 

PROPENAS/ REPETA) 

2. Nota Keuangan dan RAPBN 

3. APBN  

4. Satuan Anggaran/ Pagu 

Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga 

1. Renstra KL sesuai dengan RPJM 

2. Pagu Indikatif sesuai dengan RPJM 

3. Rencana Kerja K/L (Renja KL) sesuai 

dengan Renstra KL dan RKP 

4. Pagu Anggaran sesuai dengan RKP 

5. Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-

K/L) berdasarkan pagu anggaran dan 

RKP 

6. Nota Keuangan dan RAPBN 

berdasarkan Himpunan RKA-K/L 

7. APBN 

8. Pagu definitif Kementerian 

Negara/Lembaga 
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Lanjutan Tabel 11 

No Elemen Pra Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara 

(Sebelum TA 2005) 

Pasca Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara 

(Setelah TA 2005) 

5 Dokumen Dokumen anggaran terdiri dari 

Dokumen Anggaran Rutin dan 

Dokumen Anggaran 

Pembangunan, yang dibagi 

menjadi Dokumen Penganggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran. 

1. Dokumen Penganggaran 

a. Daftar Usulan Kegiatan 

(DUK) 

b. Daftar Usulan Proyek (DUP) 

2. Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran  

a. Daftar Isian Kegiatan (DIK) 

b. Daftar Isian Proyek (DIP)  

Dokumen anggaran terdiri dari 

Dokumen Penganggaran dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

1. Dokumen Penganggaran, berupa 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKA-K/L) 

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

berupa Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) 

6 Klasifikasi 

Anggaran  

1. Sektor/ Sub Sektor/ Program/ 

Proyek/ Bagian Proyek 

2. Ekonomi 

a. Jenis Belanja Anggaran 

Rutin: 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

- Belanja Subsidi 

b. Jenis Belanja Anggaran 

Pembangunan: 

- Belanja Penunjang 

- Belanja Modal 

3. Struktur Organisasi 

a. Struktur Organisasi 

Anggaran Rutin 

- Kementerian Negara/ 

Lembaga 

- Unit Eselon I 

- Kantor/ Instansi 

b. Struktur Organisasi 

Anggaran Pembangunan 

- Kementerian Negara/ 

Lembaga 

- Unit Eselon I 

- Proyek/ Bagian Proyek 

1. Fungsi/ Sub Fungsi/ Program/ 

Kegiatan/ Output 

2. Ekonomi 

Anggaran diklasifikasikan ke 

dalam delapan jenis belanja: 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

- Belanja Modal 

- Bantuan Sosial 

- Subsidi 

- Hibah 

- Cicilan Utang 

- Belanja Lain-lain 

3. Struktur Organisasi Anggaran 

Terpadu: 

- Kementerian Negara/ 

Lembaga 

- Unit Eselon I 

- Satuan Kerja  

7 Satuan Kerja 1. Kriteria Satuan Kerja untuk 

Anggaran Rutin 

a. Unit Eselon I 

b. Kantor/ Instansi Vertikal 

K/L / Unit Eselon I 

2. Kriteria Satuan Kerja untuk 

Anggaran Pembangunan 

a. Proyek 

b. Bagian Proyek 

Kriteria Satuan Kerja K/L: 

a. Unit Eselon I 

b. Unit Eselon II 
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Lanjutan Tabel 11 

No Elemen Pra Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara  

(Sebelum TA 2005) 

Pasca Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Negara  

(Setelah TA 2005) 

8 Pengelola 

Anggaran 

1. Struktur Pengelola Anggaran 

Rutin 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

b. Unit Eselon I 

c. Kepala Kantor 

2. Struktur Pengelola Anggaran 

Pembangunan  

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

b. Unit Eselon I 

c. Pemimpin Proyek/ Bagian 

Proyek 

Struktur Pengelola Anggaran: 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

selaku Pengguna Anggaran 

b. Unit Eselon I/ Satuan Kerja 

selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran  

 

9 Pengelola 

Administrasi 

Keuangan 

1. Struktur Pengelola Administrasi 

Keuangan Anggaran Rutin 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

b. Unit Eselon I 

c. Kepala Kantor 

d. Bendaharawan Rutin 

2. Struktur Pengelola Administrasi 

Keuangan Anggaran 

Pembangunan 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

b. Unit Eselon I 

c. Pemimpin Proyek/ Bagian 

Proyek 

d. Bendaharawan Proyek/ Bagian 

Proyek 

Struktur Pengelola Administrasi 

Keuangan 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga 

selaku Pengguna Anggaran 

b. Unit Eselon I/ Satuan Kerja 

selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran  

c. Pejabat Pembuat Komitmen 

d. Pejabat Penguji Surat Perintah 

Membayar (SPM) 

e. Bendahara Pengeluaran 

10 Unit di 

Kementerian 

Keuangan yang 

mengurus 

penganggaran 

dan 

pelaksanaan 

anggaran 

Unit Organisasi: 

1. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

2. Direktorat Jenderal Lembaga 

Keuangan (DJLK) 

3. Direktorat Jenderal Anggaran 

dan Perbendaharaan (DJAPB) 

Manajemen: 

Adanya unit organisasi yang 

memiliki fungsi ganda, yaitu 

penganggaran dan pelaksanaan 

anggaran. 

Unit Organisasi: 

1. Direktorat Jenderal Anggaran 

2. Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

Manajemen: 

Adanya pemisahan fungsi yang 

jelas antara unit penganggaran 

(DJA) dengan unit pelaksanaan 

anggaran (DJPB) 

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2008) 

 

Pasca reformasi pengelolaan keuangan negara, peran Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dalam proses penyusunan APBN menjadi semakin besar. Hal ini 

sebagai perwujudan dari hak budget yang dimiliki oleh DPR. Sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945 Pasal 23 (2) bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. 

Sesuai dengan hak budgetnya, DPR dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui 

RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Suminto (2004) pembahasan 

RUU APBN secara bersama oleh pemerintah dan DPR disamping sebagai 

perwujudan dari fungsi legislasi juga dimaksudkan agar DPR dapat mengetahui 

dan mengidentifikasi dengan jelas bahwa alokasi yang dituangkan dalam RAPBN 
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telah sesuai dan tidak terdapat penyelewengan. DPR dalam hal ini juga memiliki 

hak untuk mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan 

dan pengeluaran RUU APBN serta mendiskusikan anggaran sebagai sebuah 

instrument kebijakan untuk menjamin bahwa anggaran yang diusulkan sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.  Proses penetapan APBN 

pasca reformasi pengelolaan keuangan Negara, mulai dari perencanaan hingga 

penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam PP 

Nomor 21 Tahun 2004 jo PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan pada Gambar 23. 

 

 
Sumber: PP Nomor 90 Tahun 2010 

Gambar 23 Siklus penyusunan APBN 

Perwujudan konsep unified budget, KPJM dan PBB dalam pelaksanaannya 

dibagi menjadi beberapa tahapan yang dimulai dari tahap pengenalan yang 

dilaksanakan pada periode tahun 2005-2009; tahap pemantapan yang dilaksanakan 

pada periode tahun 2010-2014; dan tahap penyempurnaan yang dijadwalkan akan 

dilaksanakan pada tahun 2015 (Gambar 24). Selama tahap pengenalan (tahun 2005-

2009) dan pertengahan tahap pemantapan (tahun 2010-2014), reformasi 

pengelolaan keuangan Negara telah memperoleh beberapa pencapaian sebagaimana 

dijelaskan dalam Tabel 12. Pada Tabel 12 juga dijelaskan rencana tindak 

perwujudan reformasi pengelolaan keuangan Negara pada tahap pemantapan 

(tahun 2010-2014).   
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Gambar 24 Tahapan pelaksanaan reformasi penganggaran 

Tabel 12 Pencapaian reformasi pengelolaan keuanga Negara pada tahap 

pengenalan (2005-2009) dan rencana tindak pada tahap pemantapan 

(2010-2014)  

Tahap Tahun Pencapaian dan Rencana Tindak 

1. Tahap Pengenalan 2005 - Pengintegrasian belanja Negara 

(2005-2009)  - Pengintegrasian dokumen anggaran (semula DIK, DIP, 

SKO) menjadi DIPA 

  - Penerapan klasifikasi anggaran (menurut fungsi, 

organisasi, dan jenis belanja)  

  - Pembentukan satuan kerja sebagai unit pelaksana dan 

penanggung jawab kegiatan 

  - Pertama kalinya Perpres Anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat (ABPP) Tahun 2006 dapat ditetapkan sebelum tahun 

anggaran berjalan, sehingga proses pelaksanaan anggaran 

dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran. 

 2006 - Diperkenalkan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar 

Biaya Khusus (SBK) dalam pengalokasian anggaran. 

  - Mulai dikenalkan konsep Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM) 

 2007 

 s.d. 2008 

- Sinkronisasi penerapan fungsi/sub fungsi/program/kegiatan 

mulai dari proses perencanaan sampai dengan 

penganggaran. 

  - Peningkatan dukungan teknologi informasi dalam proses 

penganggaran. 

  - Penyempurnaan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya 

Khusus 

  - Diperkenalkan konsep KPJM kepada DPR. 

 2009 - Pelaksanaan pilot project untuk penerapan Penganggaran 

Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM) pada 6 Kementerian Negara/ Lembaga. 
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Lanjutan Tabel 12 

Tahap Tahun Pencapaian dan Rencana Tindak 

2. Tahap 

Pemantapan 

(2010-2014)  

2010 - Pemantapan penerapan reformasi penganggaran sesuai 

dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara 

  - Penuntasan restrukturisasi program dan kegiatan 

Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk pada rumusan 

outcome, output, indikator kinerja, dengan pendekatan 

struktur organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit 

organisasi secara spesifik. 

  - Penyusunan pagu APBN dan pagu K/L berdasarkan KPJM 

  - Penerapan sistem reward and punishment 

  - Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi 

melalui SPAN (Sistem Penganggaran dan Akuntansi 

Negara) 

  - Penyempurnaan format RKA-K/L yang terintegrasi antara 

perencanaan (Renja K/L dan target kinerja) dengan alokasi 

penganggaran. 

  - Dilakukannya revisi PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan RKA-K/L menjadi PP Nomor 90 Tahun 2010. 

3. Tahap 

Pemantapan 

(2010-2014)  

2011 

s.d. 

2014 

- Reward and punishment dalam alokasi anggaran mengacu 

pada hasil evaluasi atas pencapaian kinerja K/L.  

  - Penerbitan PMK Nomor 249/ PMK.02/ 2011 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-

K/L. 

  - Integrasi database perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pelaporan melalui pembangunan SPAN. 

  - Penyempurnaan costing methodology dan penerapan 

efficiency dividend dalam rangka peningkatan efisiensi 

belanja Negara. 

  - Penerapan logic model dalam implementasi penyusunan 

penganggaran berbasis kinerja. 

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2010) 

 

Analisis Kualitatif 

Analisis Gap Terhadap Pelaksanaan Konsep Penganggaran Terpadu 

Penganggaran terpadu (unified budgeting) merupakan penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja, 

guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian 

efisiensi alokasi dana. Dalam pendekatan penganggaran terpadu, tidak dikenal lagi 

terminologi anggaran rutin untuk membiayai pengeluaran operasional sehari-hari 

dan anggaran pembangunan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat investasi. 

Hal ini untuk memastikan bahwa biaya investasi dan biaya operasional yang 

bersifat rutin dipertimbangkan secara simultan pada saat pengambilan keputusan 

dalam siklus penganggaran. 

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi 

pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu PBB dan KPJM. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang 

harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan melalui 

pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L 
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untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut 

organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi proses perencanaan dan 

penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana 

bagi K/L baik yang bersifat investasi maupun dana yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan biaya operasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I 

PMK Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, 

Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Tahun Anggaran 2008, penerapan penganggaran terpadu diharapkan dapat 

mewujudkan: 

a. Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab 

terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya; 

b. Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung 

kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program 

dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; serta 

c. Adanya akun yang standar untuk satu jenis belanja sehingga dipastikan 

tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. 

Gambaran kerangka ideal yang diharapkan dalam penganggaran terpadu 

dapat dijelaskan pada Gambar 25. Sedangkan hasil analisis gap terkait 

implementasi pendekatan penganggaran terpadu yang dilakukan oleh Kementerian 

Pertanian dirumuskan pada Tabel 13. 

 
(Sumber: Bappenas dan Kemenkeu, 2009) 

Gambar 25 Kerangka ideal penganggaran terpadu
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Tabel 13 Analisis gap pelaksanaan konsep penganggaran terpadu di Kementerian Pertanian 

No Prinsip Penganggaran 

Terpadu 

Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab 

Kesenjangan 

Rekomendasi 

Strategi 

1 Satuan kerja sebagai satu-

satunya entitas akuntansi 

yang bertanggungjawab 

terhadap aset dan kewajiban 

yang dimilikinya. 

a. Satu orang kuasa pengguna 

anggaran (KPA) bertanggung 

jawab atas keseluruhan 

kegiatan yang dilaksanakan 

oleh satuan kerja (satker). 

Setiap satuan kerja di Kemtan hanya 

memiliki satu orang KPA yang 

bertanggung jawab atas penyusunan 

rencana penganggaran serta 

penggunaan anggaran dalam rangka 

pencapaian kinerja pada satker yang 

bersangkutan. 

Fit - - 

  b. Satu satker hanya memiliki 

satu dokumen perencanaan 

anggaran (RKA-K/L) dan satu 

dokumen pelaksanaan 

anggaran (DIPA). 

Setiap satuan kerja di Kemtan hanya 

memiliki satu dokumen RKA-K/L 

dan DIPA sebagai dasar dalam 

penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan pada satuan 

kerja yang bersangkutan. 

Fit - - 

2 Alokasi dana untuk kegiatan 

operasional organisasi 

mendukung kegiatan 

penunjang dan prioritas 

dalam rangka pelaksanaan 

fungsi, program dan kegiatan 

satuan kerja yang 

bersangkutan. 

a. Tidak terdapat pembagian 

anggaran menjadi anggaran 

rutin dan pembangunan, 

sehingga besaran anggaran 

yang dialokasikan untuk satu 

satker saling mendukung 

terwujudnya target kinerja 

yang telah ditetapkan. 

Tidak terdapat pemisahan anggaran 

menjadi anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan. Anggaran yang 

dialokasikan pada setiap unit kerja 

bersifat saling mendukung 

pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan.  

Fit - - 

 

 

 

 

78 



 

79 

Lanjutan Tabel 13 

No Prinsip 

Penganggaran 

Terpadu 

Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

3 Adanya akun 

yang standar 

untuk satu jenis 

belanja, 

sehingga tidak 

terjadi duplikasi 

dalam 

penggunaannya. 

a. Telah ditetapkannya 

peraturan tentang 

penerapan Bagan 

Akun Standar (BAS) 

yang jelas untuk setiap 

kategori jenis belanja 

dan sesuai dengan 

peruntukannya. 

Pemerintah telah menetapkan 

peraturan yang jelas mengenai 

akun standar, namun dalam 

beberapa kasus masih terdapat 

kesalahan dalam 

mengkategorisasikan jenis belanja 

ke dalam akun standar dalam 

dokumen RKA-K/L dan DIPA, 

sehingga dibutuhkan revisi yang 

berakibat pada keterlambatan 

proses pelaksanaan anggaran. 

Partial - Masih kurangnya kapasitas 

dan pemahaman aparatur 

perencana terkait dengan 

bagan akun standar. 

- Jumlah aparatur penelaah di 

DJA yang dirasakan masih 

kurang, tidak sesuai dengan 

kapasitas pekerjaan yang 

diemban. 

- Belum dilaksanakannya 

mekanisme revieu internal 

di Kemtan. 

- Mekanisme pendampingan 

dari aparatur penelaah di 

DJA dalam penyusunan 

RKA-K/L di Kemtan masih 

kurang optimal. 

- Pelatihan dan sosialisasi terkait 

dengan bagan akun standard dan 

tata cara pengkategorisasian jenis 

belanja ke dalam akun standar. 

- Penerapan revieu dokumen RKA-

K/L oleh pihak internal Kemtan 

sebelum dilakukan penelaahan 

RKA-K/L oleh aparatur di DJA 

guna meminimalkan terjadinya 

kesalahan dalam menuangkan akun 

standar. 

- Optimalisasi mekanisme 

pendampingan dari aparatur 

Direktorat Anggaran I terkait 

dengan penyusunan dokumen 

rencana anggaran (RKA-K/L) di 

Kemtan.   

  b. Telah diterapkannya 

konsep nilai perolehan 

(full costing), dimana 

seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk 

pengadaan barang/jasa 

dimasukkan ke dalam 

nilai perolehan 

barang/jasa yang 

dimaksud.   

Penerapan konsep full costing 

mulai dilaksanakan pada 

penyusunan RKA-K/L tahun 

anggaran 2009, sejak 

diterapkannya PMK Nomor 

91/PMK.05/2007 tentang BAS. 

Namun dalam penerapannya, 

masih terdapat perbedaan persepsi 

dan kesalahan dalam penuangan 

jenis belanja ke dalam akun 

standar, sehingga membutuhkan 

revisi. 

Partial - Masih kurangnya kapasitas 

dan pemahaman aparatur 

perencana terkait dengan 

konsep full costing. 

- Masih terdapat perbedaan 

persepsi dalam 

menerjemahkan penerapan 

konsep full costing. 

- Pelaksanaan pelatihan dan 

sosialisasi terkait dengan prinsip-

prinsip akuntansi dalam penerapan 

bagan akun standar. 

- Koordinasi yang baik dan 

penyamaan persepsi antar instansi 

terkait dengan konsep full costing 

untuk meminimalkan kesalahan 

dalam menerjemahkan jenis 

belanja kedalam akun standar. 
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Berdasarkan hasil analisis gap yang tertuang dalam Tabel 13, dapat 

diketahui bahwa Kemtan telah mengimplementasikan seluruh prinsip dan 

komponen dalam pendekatan penganggaran terpadu. Namun demikian, terdapat 

beberapa prinsip yang pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan. 

Prinsip satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung 

jawab terhadap asset dan kewajiban yang mengikat pada satker, secara 

sepenuhnya telah dilaksanakan oleh Kemtan. Pada tahun 2013, Kemtan memiliki 

1708 satker, dimana masing-masing satker hanya memiliki satu dokumen rencana 

anggaran (RKA-K/L) dan satu dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), dengan 

satu orang KPA sebagai penanggung jawab atas penyusunan rencana anggaran 

dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. Prinsip alokasi dana untuk kegiatan operasional organisasi mendukung 

kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan 

kegiatan, sepenuhnya telah dilaksanakan oleh Kemtan sejak penyusunan RKA-

K/L tahun anggaran 2005 melalui penghapusan terminologi anggaran belanja rutin 

dan belanja pembangunan. Penghapusan terminologi belanja rutin dan belanja 

pembangunan mendorong alokasi anggaran di setiap unit kerja bersifat terintegrasi  

dan saling mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokumen rencana kerja. Penghapusan mekanisme dual budget, yakni 

pembagian anggaran ke dalam belanja rutin dan belanja pembangunan menurut 

Webber (2007) merupakan langkah penting dalam pelaksanaan reformasi 

penganggaran. Pengintegrasian anggaran merupakan salah satu dasar dari 

pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal inilah yang menjadikan 

konsep penganggaran terpadu direkomendasikan oleh lembaga keuangan bagi 

pengelolaan keuangan publik di negara-negara berkembang dan pasca konflik 

dalam rangka meningkatkan alokasi sumber daya yang dimiliki.       

Prinsip tersedianya akun yang standar untuk satu jenis belanja dalam rangka 

menghilangkan duplikasi telah diimplementasikan melalui penerbitan PMK 

Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagai pengganti PMK 

Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. Sesuai dengan PMK 

Nomor 91/PMK.05/2007, Bagan Akun Standar (BAS) didefinisikan sebagai daftar 

perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk 

memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan 

pelaporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, BAS diklasifikasikan menurut 

fungsi, subfungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, bagian anggaran, unit eselon 

1, satuan kerja dan akun. Penggunaan BAS dari proses penganggaran, 

pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban diharapkan mampu 

meningkatkan akuntabilitas dan ketaatan dalam pelaksanaan anggaran, serta 

memudahkan dalam melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang 

disusun oleh pemerintah.  

Meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan yang jelas mengenai BAS, 

namun dalam beberapa kasus masih terdapat kesalahan dalam memasukkan 

kategori BAS. Kesalahan dalam pengkategorisasian jenis belanja ke dalam akun 

standar mengharuskan adanya proses revisi dokumen RKA-K/L dan atau DIPA 

sehingga menghambat proses pelaksanaan anggaran. Kesalahan ini juga dapat 

berdampak fatal jika pada saat dilakukan audit terdapat temuan yang diakibatkan 

oleh adanya kesalahan dalam mengkategorikan akun dalam dokumen perencanaan 

maupun pelaksanaan anggaran yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian 
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negara. Dari hasil FGD, kesalahan dalam menuangkan kategori BAS dapat 

diminimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses 

perencanaan dan penganggaran dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi 

terkait dengan prinsip akuntansi dalam penggunaan bagan akun standar. Proses 

revieu dokumen RKA-K/L oleh pihak internal Kemtan sebelum dilaksanakannya 

penelaahan oleh aparatur penelaah di DJA dinilai penting mengingat terbatasnya 

waktu yang ditetapkan dalam proses penelaahan RKA-K/L di Kemenkeu dan 

keterbatasan jumlah aparatur yang terlibat dalam proses penelaahan dokumen 

RKA-K/L, di sisi lain jumlah dokumen RKA-K/L yang perlu ditelaah cukup 

banyak.        

Mekanisme pendampingan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

pada saat penyusunan RKA-K/L oleh aparatur Direktorat Anggaran I secara 

simultan mulai dari penyusunan pagu anggaran sampai dengan pagu definitif juga 

perlu dioptimalkan dalam rangka meminimalkan kesalahan dalam penerjemahan  

jenis belanja ke dalam akun standar dan mempermudah proses penyusunan serta 

penelaahan pagu definitif. Jumlah aparatur yang bertugas dalam proses 

perencanaan anggaran dan penelaahan anggaran yang dinilai masih kurang sesuai 

dengan beban kerja yang ada perlu mendapatkan perhatian melalui pengajuan 

penambahan pegawai. 

Terkait dengan konsep nilai perolehan (full costing), Kemtan telah 

menerapkannya pada penyusunan dokumen RKA-K/L. Dalam pelaksanaan 

konsep full costing, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa 

dimasukkan ke dalam nilai perolehan barang/jasa yang dimaksud. Misalnya, 

dalam rangka belanja pengadaan tanah, seluruh kegiatan yang terkait dengan 

pengadaan tanah ini dikategorikan menjadi belanja modal, yaitu untuk belanja 

modal tanah, belanja modal pembebasan tanah, belanja modal pembayaran honor 

tim tanah, belanja modal pembuatan sertifikat tanah, belanja modal biaya 

pengukuran tanah, dan belanja modal perjalanan pengadaan tanah. Awalnya, 

penerapan konsep full costing ini menimbulkan perbedaan persepsi antara 

Kemtan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan yang mengakibatkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke KPPN tidak dapat dicairkan 

seluruhnya dan perlu dilakukan revisi akun. Namun saat ini sudah terjadi 

penyamaan persepsi konsep full costing, walaupun terkadang dalam penyusunan 

dokumen RKA-K/L masih terdapat kesalahan dalam mengkategorikan akun. 

Berdasarkan hasil FGD diperoleh rekomendasi bahwasannya pemahaman aparatur 

yang belum sempurna mengenai konsep full costing dan pengkategorisasian akun 

ke dalam BAS dapat ditingkatkan melalui pelatihan terkait dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang digunakan dalam konsep full costing dan BAS. Disamping itu, 

proses reviu secara bertahap mulai dari internal unit kerja di Kemtan juga perlu 

dilakukan untuk meminimalisasi adanya ketidaksesuaian dalam penerapan konsep 

full costing.         

 

Analisis Terhadap Pelaksanaan Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja 

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan fokus utama dalam 

pencapaian tujuan reformasi penganggaran. PBK merupakan konsep penyusunan 

anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian 

hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini pada 
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dasarnya harus mengacu pada pelaksanaan tiga pilar penyusunan PBK, yang 

meliputi penerapan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 

tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dapat dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut (Kemenkeu dan Bappenas 2009): 

a. Indikator Kinerja; merupakan alat  ukur untuk menilai keberhasilan suatu 

program atau kegiatan. Indikator kinerja K/L terdiri dari Indikator Kinerja 

Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator 

Keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan di bawah 

kegiatan). 

b. Standar biaya; merupakan suatu alat untuk menilai efisiensi pada masa 

transisi dari sistem penganggaran yang bercorak “input base” ke sistem 

penganggaran yang bercorak “output base”. Dalam sistem penganggaran 

pemerintah pusat, dikenal standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya 

keluaran (SBK). SBM merupakan besar biaya yang dibutuhkan untuk 

memperoleh faktor input dan dapat digunankan lintas K/L dan lintas 

wilayah, sedangkan SBK merupakan besar biaya yang dibutuhkan untuk 

memperoleh suatu satuan output dan digunakan oleh K/L tertentu dan/atau 

di wilayah tertentu. 

c. Evaluasi kinerja; merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah 

implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan 

kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi maupun efektivitas dari suatu 

program/kegiatan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (dari 

sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumberdaya 

(dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja kemudian dijadikan sebagai 

umpan balik bagi organisasi dalam memperbaiki kinerjanya. 

Dalam penyusunan RKA-K/L, konsep PBK juga diharapkan dapat 

menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai 

dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang 

dialokasikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis 

kinerja meliputi: 

a. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented), 

dimana alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan 

anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 

dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja, program/kegiatan harus diarahkan untuk 

mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 

rencana kerja K/L. 

b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap 

menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Prinsip ini 

menggambarkan keleluasaan manager unit kerja (KPA) dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran yang telah dituangkan 

dalam dokumen rencana kerja. Keleluasaan KPA meliputi penentuan cara 

dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada 

saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan adanya perbedaan 
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terhadap rencana kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara, KPA dalam hal ini bertanggung jawab atas penggunaan 

dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome). 

c. Money follow function, function followed by structure. Prinsip money 

follow function merupakan  prinsip yang menggambarkan bahwa 

pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada 

tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya 

dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan 

prinsip function followed by structure menggambarkan bahwa struktur 

organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan 

fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam 

struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi 

duplikasi tugas-fungsi.  

Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 

No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi 

Perencanaan dan Penganggaran, tujuan dari penerapan PBK adalah adanya 

keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat pada dokumen perencanaan 

nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, sebagaimana tercermin dalam struktur organisasi K/L. Dokumen 

perencanaan yang dimaksud meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja 

K/L, sedangkan alokasi anggaran yang dikelola oleh K/L meliputi RKA-K/L dan 

DIPA. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana 

dijelaskan dalam Gambar 26. 

 

 

Sumber: No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan 

Gambar 26 Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran 
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Tabel 14 Analisis gap implementasi konsep penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Pertanian 

No Prinsip PBB Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

1 Adanya 

indikator 

kinerja 

a. Setiap unit kerja harus 

memiliki indikator 

kinerja program dan 

kegiatan yang sesuai 

dengan tupoksi, dengan 

mencantumkan target 

pencapaian kinerja yang 

terukur (SMART-V).  

Setiap unit kerja di Kemtan telah memiliki 

indikator kinerja yang terdiri dari IKU program 

dan IKK sebagai dasar dalam penyusunan 

rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan 

evaluasi kinerja program dan kegiatan. Masing-

masing indikator telah mencerminkan tupoksi 

dari masing-masing unit kerja dan memiliki target 

kinerja, namun masih terdapat rumusan IKK yang 

belum memenuhi prinsip measurable atau tidak 

dapat terukur. 

Partial - Masih kurangnya 

pemahaman aparatur 

perencana dalam 

menyusun indikator 

dan target kinerja 

yang memenuhi 

prinsip SMART-V 

(specific, measurable, 

achievable, reliable, 

time bond and 

verifiable)  

- Pelaksanaan pelatihan dan 

sosialisasi terkait dengan 

penyusunan indikator 

kinerja yang memenuhi 

prinsip SMART-V. 

- Koordinasi yang baik antara 

Kemtan dengan 

KemenPAN, Bappenas 

maupun Kemenkeu terkait 

dengan perumusan indikator 

dan target kinerja yang 

sesuai dengan prinsip 

SMART-V. 

  b. Program dan kegiatan 

telah mencerminkan 

tupoksi dari masing-

masing unit kerja yang 

melaksanakan. 

Pasca pelaksanaan restrukturisasi program dan 

kegiatan pada tahun 2010, rumusan program dan 

kegiatan di Kemtan telah mencerminkan tupoksi 

dari masing-masing unit kerja.   

Fit  - 

  c. Tidak adanya tumpang 

tindih (overlapping) 

tupoksi dan 

pertanggungjawaban 

kinerja suatu program/ 

kegiatan. 

Pasca restrukturisasi program dan kegiatan, satu 

unit eselon 1 di Kemtan hanya memiliki satu 

program, demikian pula dengan unit eselon 2 

yang hanya memiliki satu kegiatan. Masing-

masing program dan kegiatan di lingkup Kemtan 

bersifat spesifik, sesuai dengan nama unit eselon 

1 dan 2 yang membawahi, sehingga walaupun 

antar program dan kegiatan bersifat saling 

melengkapi, namun overlapping antara program 

dan kegiatan yang satu dengan yang lain dapat 

dihindarkan.  

Fit  - 

84 
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Lanjutan Tabel 14 

No Prinsip 

PBB 

Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

  d. Adanya keterkaitan 

antara kegiatan dengan 

program yang 

memayungi dan antara 

keluaran kegiatan 

dengan cara pencapaian 

melalui komponen.  

Pasca restrukturisasi program dan kegiatan, 

rumusan program dan kegiatan di Kemtan telah 

mencerminkan adanya keterkaitan. Namun 

demikian, masih terdapat beberapa rumusan output 

yang kurang mencerminkan kegiatan dan program 

yang memayungi. Begitu pula dengan komponen 

input yang masih kurang sesuai dengan output yang 

ingin dihasilkan. 

 

Partial - Kurangnya pemahaman 

aparatur perencana di 

Kemtan dalam menyusun 

rumusan output dan 

merumuskan komponen 

input yang sesuai untuk 

menghasilkan output 

yang direncanakan, 

sebagaimana telah diatur 

dalam pedoman 

penyusunan RKA-K/L. 

- Jumlah aparatur penelaah 

di DJA yang masih 

kurang, tidak sesuai 

dengan kapasitas kerja 

yang diemban. 

 

- Pelaksanaan revieu secara 

simultan dan revisi terkait 

dengan rumusan output yang 

masih kurang sesuai dengan 

program dan kegiatan yang 

memayungi. 

- Peningkatan kapasitas aparatur 

yang terlibat dalam penyusunan 

RKA-K/L melalui pendidikan 

dan pelatihan maupun sosialisasi 

terkait dengan penyusunan 

dokumen RKA-K/L.  

- Pelaksanaan revieu secara 

internal terhadap dokumen 

RKA-K/L sebelum 

dilaksanakannya penelaahan di 

DJA. 

  e. Adanya sinkronisasi 

antara dokumen 

rencana kerja dengan 

dokumen 

penganggaran, dimana 

dalam penyusunan 

RKA-K/L telah 

mengacu pada target 

kinerja yang telah 

tertuang dalam 

dokumen rencana kerja 

K/L (Renstra KL/ RKP/ 

Renja KL)   

Dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, 

Kemtan dan Kemenkeu senantiasa berpedoman 

pada indikator dan target kinerja yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan (RKP dan Renja-

K/L), sehingga besarnya alokasi anggaran 

didasarkan atas target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Namun dikarenakan 

belum terintegrasinya aplikasi Renja-K/L yang 

dikelola Bappenas dengan aplikasi RKA-K/L-DIPA 

yang dikelola Kemenkeu, maka perubahan terhadap 

rumusan indikator maupun target kinerja pada 

dokumen perencanaan seringkali tidak disertai 

dengan perubahannya pada dokumen penganggaran. 

Partial - Belum terintegrasinya 

aplikasi Renja K/L yang 

dikelola oleh Bappenas 

dengan Aplikasi RKA-

K/L yang dikelola oleh 

kemenkeu. 

- Pengajuan revisi atas 

indikator dan target 

kinerja seringkali 

dilaksanakan mendekati 

jadwal penyusunan pagu 

anggaran atau pagu 

definitif. 

- Pengintegrasian aplikasi rencana 

kerja (Renja K/L) dengan 

aplikasi RKA-K/L-DIPA 

- Pengajuan revisi terhadap 

indikator dan atau target kinerja 

sebaiknya dikemukakan oleh 

Kemtan pada pelaksanaan 

trilateral meeting sehingga pada 

saat penyusunan pagu anggaran 

dan pagu definitif, aplikasi 

RKA-K/L-DIPA telah memuat 

indikator dan target kinerja yang 

telah direvisi.  
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Lanjutan Tabel 14 

No 

 

Prinsip PBB Kondisi yang 

Diharapkan 

Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

2 Adanya 

evaluasi kinerja 

a. Telah ditetapkannya 

peraturan mengenai 

pelaksanaan evaluasi 

atas pencapaian 

kinerja K/L sebagai 

perwujudan 

penggunaan alokasi 

anggaran oleh K/L. 

Sejak dilaksanakannya reformasi di 

bidang penganggaran, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa peraturan 

mengenai evaluasi kinerja K/L terkait 

dengan pelaksanaan anggaran (Tabel 15). 

Namun demikian, laporan evaluasi 

kinerja K/L belum digunakan secara 

optimal oleh instansi terkait sebagai dasar 

dalam menentukan kebijakan 

perencanaan dan pengalokasian anggaran 

pada tahun berikutnya. 

Partial - Belum optimalnya 

penggunaan laporan 

hasil evaluasi keuangan 

dan kinerja untuk 

menentukan kebijakan 

perencanaan dan 

pengalokasian anggaran 

pada tahun anggaran 

berikutnya.  

- Perlunya kesadaran dan 

komitmen dari pimpinan 

untuk menggunakan hasil 

evaluasi kinerja sebagai  

salah satu dasar dalam 

membuat keputusan dan 

menentukan kebijakan terkait 

dengan penganggaran pada 

tahun anggaran berikutnya. 

  b. Telah dilaksanakan 

evaluasi pencapaian 

kinerja program dan 

kegiatan secara 

berkesinambungan 

oleh pihak di luar K/L 

mulai dari tingkat 

pencapaian output, 

outcome, hingga 

dampak dari 

penggunaan anggaran 

oleh K/L. 

Evaluasi pencapaian kinerja program dan 

kegiatan selama ini telah dilaksanakan 

oleh pihak di luar Kemtan, diantaranya 

oleh Bappenas, KemenPAN, UKP4 dan 

Kemenkeu (Tabel 15). Namun demikian, 

pelaksanaan evaluasi belum sampai pada 

tataran dampak atas pelaksanaan 

anggaran. Laporan evaluasi kinerja K/L 

juga belum digunakan secara optimal 

sebagai dasar dalam menentukan 

kebijakan perencanaan dan pengalokasian 

anggaran pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Partial - Belum optimalnya 

penggunaan laporan 

hasil evaluasi keuangan 

dan kinerja untuk 

menentukan kebijakan 

perencanaan dan 

pengalokasian anggaran 

pada tahun anggaran 

berikutnya. 

- Terlalu banyak 

peraturan yang 

mewajibkan K/L untuk 

membuat laporan hasil 

evaluasi kinerja. 

- Perlunya pengkajian 

mendalam oleh Pemerintah 

mengenai pengintegrasian 

peraturan terkait dengan 

evaluasi kinerja K/L, melalui 

penerbitan suatu peraturan 

tentang laporan evaluasi 

kinerja yang dapat digunakan 

oleh seluruh instansi 

pemerintah yang 

berkepentingan.    
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Lanjutan Tabel 14 

No Prinsip PBB Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi 

  c. Penilaian kinerja 

berdasarkan atas 

pencapaian target yang 

telah ditetapkan, bukan 

hanya berdasarkan atas 

besarnya realisasi 

penyerapan anggaran 

Mekanisme penilaian kinerja pasca 

pelaksanaan restrukturisasi program dan 

kegiatan selain didasarkan atas realisasi 

anggaran juga didasarkan atas pencapaian 

otput dan outcome yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan dan 

penganggaran.   

Fit - - 

  d. Telah diterapkannya 

reward and punishment 

atas pencapaian kinerja 

K/L. 

Belum seluruh satuan kerja di lingkup 

Kemtan telah berhasil melaksanakan efisiensi 

dalam pencapaian target kinerjanya. 

Efektifitas pemberian reward and 

punishment menurut pihak Kemtan dan 

Kemenkeu justru lebih pada sisi sanksi moral 

bagi pimpinan K/L dibandingkan dengan 

besarnya reward itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan pemberian reward and 

punishment diumumkan secara terbuka, baik 

dalam sidang kabinet maupun dalam 

pemberitaan di media. Sedangkan besaran 

serta mekanisme reward and punishment 

yang diberikan masih dinilai belum 

memenuhi harapan K/L.  

Partial - Belum semua satuan 

kerja di lingkup 

Kemtan telah 

melaksanakan efisiensi 

dalam pencapaian 

target kinerjanya. 

- Masih kurangnya 

komitmen pimpinan 

satuan kerja (KPA) 

dalam mendorong unit 

kerjanya untuk 

melaksanakan efisiensi 

dalam pencapaian 

target kinerjanya. 

- Diperlukan pengkajian 

ulang terkait dengan 

mekanisme pemberian 

reward and 

punishment yang 

mampu mendorong 

K/L hingga lingkup 

satuan kerja untuk 

meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai target 

kinerjanya. 
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Lanjutan Tabel 14 

No Prinsip dan 

Komponen 

Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Rekomendasi Rekomendasi 

3 Adanya standar 

biaya 

a. Penyusunan anggaran 

telah mengacu pada  

Standar Biaya Masukan 

(SBM) dan Standar 

Biaya Keluaran (SBK)  

Dalam penyusunan RKA-K/L, Kemtan telah 

mengacu pada PMK tentang Standar Biaya 

Masukan (SBM) yang berlaku untuk semua K/L 

di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk 

penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK), 

hingga tahun anggaran 2013, hanya unit kerja 

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan saja 

yang menerapkannya, sedangkan unit eselon I 

lain belum mengajukan SBK kepada Menteri 

Keuangan untuk kemudian ditelaah dan diatur 

dalam PMK tentang SBK. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar kegiatan dan output di Kemtan 

banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal (cuaca, 

iklim, wilayah dan SDM) sehingga pihak 

Kemtan menganggap sulit untuk menerapkan 

SBK pada output yang bersifat teknis tersebut.  

Partial - Kurangnya pemahaman 

dari aparatur perencana 

di Kemtan terkait 

dengan fungsi, tujuan 

dan manfaat dari 

penerapan standar 

biaya. 

- Penerapan standar biaya 

keluaran hingga tataran 

output dinilai 

cakupannya terlalu luas, 

sehingga menyulitkan 

Kemtan dalam 

melakukan revisi 

anggaran.  

- Perlu dilakukan 

sosialisasi untuk 

meningkatkan 

pemahaman aparatur 

mengenai manfaat 

penerapan SBM dan 

SBK dalam proses 

penelaahan maupun 

sebagai alat untuk 

melakukan analisis dan 

evaluasi efisiensi 

penggunaan anggaran.  

- Penerapan SBK perlu 

diturunkan hingga 

tataran sub output 

untuk meningkatkan 

fleksibilitas dalam 

pelaksanaan anggaran. 
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Penerapan PBK dalam proses penyusunan RKA-K/L pada dasarnya 

bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja 

yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran (operational 

efficiency); serta mendorong peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam 

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and 

accountability) (Bappenas dan Kemenkeu 2009). Melalui penerapan konsep PBK 

maka informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan pada unit 

kerja instansi pemerintah serta dampaknya bagi masyarakat luas dapat diketahui 

dengan jelas dan terukur. Menurut Van Nispen dan Posseth (2006), kinerja publik 

merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap 

pemerintah. Lebih lanjut Van Nispen dan Posseth mengungkapkan bahwa dalam 

sektor keuangan publik, reformasi yang paling penting adalah transformasi 

penganggaran berbasis input ke penganggaran berbasis output atau kinerja, 

dimana upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan 

serta administrasi pemerintah. Wang dan Biedermann (2012) mengungkapkan 

bahwa penerapan konsep penganggaran berbasis kinerja sejatinya tidak hanya 

dapat dikaji dari sisi pelaksanaan di tingkat eksekutif. Penerapan anggaran 

berbasis kinerja akan sulit untuk direalisasikan dengan baik selama legislator 

mengutamakan tujuan politik dalam pengalokasian anggaran dan enggan 

menyerahkan kebijaksanaan anggaran yang rasional pada sistem penganggaran 

berbasis kinerja. Melalui peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan 

negara yang mengacu pada mekanisme penganggaran berbasis kinerja, diharapkan 

legislator mampu berperan serta dalam menyukseskan reformasi penganggaran.  

Kemtan merupakan salah satu dari enam Kementerian Negara/Lembaga 

yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan pilot project penerapan 

restrukturisasi program dan kegiatan dalam proses penyusunan RKA-K/L melalui 

pendekatan PBK dan KPJM yang menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis gap 

yang tertuang pada Tabel 14, didapatkan bahwa secara garis besar, Kemtan telah 

menerapkan tiga pilar pelaksanaan PBK, yaitu adanya indikator kinerja, evaluasi 

kinerja dan standar biaya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kesenjangan parsial pada beberapa prinsip dan komponen pembentuk konsep 

PBK, sehingga masih diperlukan penyempurnaan agar tujuan dari penerapan PBK 

dapat tercapai.  

Kim dan Park (2007) mengungkapkan bahwa dalam penerapan 

penganggaran berbasis kinerja diperlukan suatu indikator untuk mengukur dan 

menilai hasil kinerja atas penggunaan anggaran, melalui penetapan tujuan, 

penetapan ukuran kinerja, keluaran dan hasil, serta penetapan target kinerja. 

Pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan pada tahun 2010 mengharuskan 

Kemtan menyusun indikator kinerja, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama 

Program (IKU Program) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU Program dan 

IKK ini kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja (Renstra dan Renja 

Kemtan) serta tertuang dalam dokumen penganggaran (RKA-K/L). Kemtan juga 

telah menyusun target indikator kinerja, yang menunjukkan sasaran kinerja 

spesifik yang akan dicapai oleh Kemtan, serta program dan kegiatan dalam 

periode waktu yang telah ditetapkan.  

Dalam penyusunan indikator kinerja, Kemtan mengacu pada Surat Edaran 

Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
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dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 - SE 1848/MK/2009 tanggal 

19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. IKU 

program beserta target kinerja utama program yang disusun oleh Kemtan dinilai 

sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria penyusunan indikator kinerja, yakni 

specific, measurable, achievable, reliable, time bond and verifiable (SMART-V). 

Sedangkan rumusan IKK dan target kinerja kegiatan masih terdapat beberapa 

kekurangan. Hasil pengamatan dokumen RKA-K/L, masih terdapat rumusan IKK 

dan target kinerja kegiatan di lingkup Kemtan yang masih belum memenuhi 

prinsip measurable, dimana skala penilaian yang digunakan bersifat tidak terukur 

dan dapat memberikan makna ganda. Misalnya, terdapat rumusan IKK yang 

menggunakan target pencapaian dalam satuan persen sebagai skala penilaian, 

namun tidak dicantumkan tahun dasar. Kondisi ini akan menyulitkan pelaksanaan 

evaluasi pencapaian kinerja.  

Pada tahun anggaran 2013 Kementerian Pertanian memiliki 12 program dan 

80 kegiatan. Walaupun program dan kegiatan di Kemtan bersifat saling 

mendukung, terintegrasi dan tidak dapat berdiri sendiri, dimana untuk mencapai 

target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan peran serta dari kinerja program 

dan kegiatan yang lain, namun masing-masing unit kerja harus tetap berpedoman 

pada tupoksi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman reformasi 

perencanaan dan penganggaran, setiap unit eselon 1 lingkup Kemtan hanya 

mempunyai satu program, begitu pula dengan setiap unit eselon 2 lingkup Kemtan 

hanya memiliki satu kegiatan. Nama program dan kegiatan yang dirumuskan telah 

mencerminkan nama unit eselon 1 dan 2 yang bertanggungjawab atas pencapaian 

kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kondisi ini akan 

memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan, menghindarkan 

adanya duplikasi program atau kegiatan, serta menghindarkan terjadinya 

overlapping dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kemtan, sehingga 

efisiensi dan efektivitas penggunaan aggaran dapat terwujudkan. Antara rumusan 

program dan kegiatan di bawahnya juga telah menunjukkan adanya keterikatan.  

Namun, pada tataran output, masih terdapat ketidaksesuaian antara rumusan 

output dengan kegiatan yang memayungi, serta masih terdapat rumusan 

komponen input yang tidak sesuai dengan output yang dihasilkan. Kondisi ini 

tentunya dapat menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam penggunaan 

anggaran. Permasalahan ini dapat diminimalkan melalui peningkatan kapasitas 

aparatur perencana dan penyusun RKA-K/L melalui pendidikan dan pelatihan 

maupun sosialisasi mengenai tata cara penyusunan RKA-K/L sesuai dengan 

norma dan kebijakan yang berlaku. Pelaksanaan revieu dokumen RKA-K/L secara 

internal oleh pihak Kemtan dengan melibatkan aparatur pengawas internal 

sebelum dilakukan penelaahan di Kemenkeu juga perlu dilakukan untuk 

mengurangi kesalahan dan untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung 

dalam penyusunan RKA-K/L, sehingga dapat meminimalkan pencantuman tanda 

bintang (blokir).   

Sinkronisasi antara dokumen rencana kerja dengan dokumen penganggaran 

sebenarnya mulai diterapkan sejak pelaksanaan restrukturisasi program dan 

kegiatan, dimana indikator dan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan (Renja K/L) telah dituangkan dalam dokumen 

penganggaran (RKA-K/L). Namun dikarenakan belum terintegrasinya aplikasi 

Renja K/L yang dikelola oleh Bappenas dengan aplikasi RKA-K/L yang dikelola 
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oleh Kemenkeu, maka pengisian indikator dan target kinerja pada aplikasi RKA-

K/L masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan perubahan 

terhadap rumusan indikator maupun target kinerja pada aplikasi Renja K/L tidak 

secara langsung dapat merubah rumusan indikator maupun target kinerja pada 

aplikasi RKA-K/L. Hal ini seringkali mengakibatkan adanya perbedaan antara 

rumusan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan 

dengan yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Permasalahan ini dapat 

diatasi melalui pengintegrasian aplikasi Renja K/L dengan aplikasi RKA-K/L. 

Pemantapan dalam penggunaan aplikasi sistem perbendaharaan dan penganggaran 

Negara (SPAN) yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengelolaan 

keuangan Negara mulai dari perencanaan hingga evaluasi juga perlu dilakukan, 

khususnya melalui pengadaan sarana dan sarana yang memadai di setiap unit 

satuan kerja dan peningkatan kapasitas aparatur dalam penggunaan aplikasi 

SPAN. Sebelum pengintegrasian aplikasi Renja K/L dengan aplikasi RKA-K/L 

terwujud, maka revisi terhadap indikator dan target kinerja sebaiknya 

dikemukakan pada saat trilateral meeting atau sebelum penyusunan pagu 

anggaran. Hal ini akan mempermudah Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) 

untuk menyesuaikan perubahan indikator ataupun target kinerja pada aplikasi 

RKA-K/L, sehingga indikator dan targer kinerja yang nantinya tertuang dalam 

dokumen RKA-K/L sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Renja K/L yang 

telah direvisi.  

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian implementasi kebijakan untuk 

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi 

maupun efektivitas dari suatu program/kegiatan. Dalam rangka pelaksanaan 

reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran, pemerintah telah menetapkan 

beberapa peraturan mengenai pelaksanaan evaluasi atas pencapaian kinerja K/L 

sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi anggaran oleh 

K/L sebagaimana dijelaskan pada Tabel 15. 

Tabel 15 Peraturan terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah 

K/L Peraturan Perundangan 

Bappenas PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

UKP4 Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 

KemenPAN - PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP/LAKIP) 

Kemenkeu - PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 

- PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian 

Negara/Lembaga 

BPKP PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 

Hasil evaluasi kinerja Kemtan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk 

menilai keberhasilan kinerja organisasi saja, namun harus digunakan sebagai salah 

satu umpan balik dalam upaya perbaikan kinerja Kemtan di tahun anggaran 

berikutnya. Berbagai peraturan terkait dengan kewajiban bagi K/L untuk membuat 
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laporan hasil evaluasi kinerja nyatanya belum digunakan secara optimal sebagai 

dasar dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya 

oleh beberapa unit kerja di Kemtan. Kondisi ini diakibatkan oleh masih banyak 

aparatur yang memandang evaluasi hanya sebagai kegiatan yang bersifat 

administratif serta masih kurangnya komitmen pimpinan hingga tingkat satuan 

kerja dalam menggunakan hasil evaluasi secara opimal.  

Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Kemtan 

juga telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh instansi di luar Kemtan. 

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 15, Bappenas telah melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan Renja K/L, Renstra K/L dan RPJM sebagaimana yang diamatkan 

dalam PP No 39 Tahun 2006. Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, KemenPAN juga telah 

melakukan penilaian kinerja K/L atas Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun 

demikian, pelaksanaan evaluasi belum sampai pada tataran dampak atas 

pelaksanaan anggaran. Penggunaan laporan evaluasi kinerja K/L juga belum 

digunakan secara optimal sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perencanaan 

dan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. Banyaknya peraturan terkait 

dengan kewajiban untuk melaporkan evaluasi kinerja justru dinilai oleh pihak 

Kemtan membebani, dimana pada dasarnya laporan evaluasi kinerja yang disusun 

secara substansial sama, hanya berbeda dari sisi format penyusunan. Berdasarkan 

hasil dari FGD, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan evaluasi 

kinerja, hendaknya pemerintah mengintegrasikan peraturan terkait dengan 

evaluasi kinerja K/L melalui penerbitan suatu peraturan mengenai pelaporan hasil 

evaluasi kinerja yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah yang 

berkepentingan. 

Prinsip penilaian kinerja berdasarkan atas pencapaian target yang telah 

ditetapkan, bukan hanya berdasarkan atas besarnya realisasi penyerapan anggaran 

juga telah dilaksanakan oleh Kemtan. Pasca pelaksanaan restrukturisasi program 

dan kegiatan, penilaian kinerja selain didasarkan atas realisasi anggaran juga 

didasarkan atas pencapaian otput dan outcome yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran, kesesuaian antara perencanaan dengan 

pelaksanaan, juga didasarkan atas efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran 

pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah melalui Kemenkeu telah 

menerapkan sistem reward and punishment terhadap pelaksanaan kinerja K/L 

yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK No. 

38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun 

Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga 

pada Tahun Anggaran yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja 

Tahun Anggaran 2010. Penerapan mekanisme reward and punishement 

diharapkan mampu mendorong K/L untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumber daya anggaran dalam menghasilkan output yang telah ditetapkan dalam 

dokumen rencana kerja, atau dengan kata lain, K/L mampu melaksanakan 

kegiatan dengan biaya yang sehemat mungkin namun tetap dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan mekanisme reward and punishment ini 

dinilai mampu mendorong kinerja Kemtan, dimana selama tahun anggaran 2010-
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2012, Kemtan selalu memperoleh reward atas pencapaian kinerja pelaksanaan 

anggaran. Namun demikian, belum semua satker lingkup Kemtan memiliki 

komitmen dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran 

dalam mencapai target kinerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

Kemtan dan Kemenkeu, efektifitas mekanisme reward and punishment dalam hal 

ini justru lebih disebabkan adanya sanksi moral bagi pimpinan K/L dibandingkan 

dengan besarnya reward yang akan diterima. Sanksi moral bagi pimpinan K/L 

diperoleh karena pemberian reward and punishment diumumkan secara terbuka 

dalam sidang kabinet dan diberitakan secara luas oleh media. Pimpinan K/L yang 

memperoleh punishment tentunya akan memiliki beban moral tersendiri karena 

dianggap tidak mampu memimpin instansinya dengan baik sehingga kinerjanya 

buruk. Sedangkan besaran serta mekanisme reward and punishment yang 

diberikan masih dinilai belum memenuhi harapan K/L, dikarenakan besaran 

reward yang diterima tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pembagian 

reward juga dinilai oleh beberapa satker kurang proporsional, dimana satker yang 

menghasilkan efisiensi yang tinggi justru memperoleh pembagian reward yang 

rendah. Hal inilah yang menjadikan kurangnya komitmen dalam meningkatkan 

efisiensi pelaksanaan anggaran oleh beberapa pimpinan satuan kerja di Kemtan. 

Pada tahun 2013 ini, Kemtan menerima reward sekitar 10 persen dari hasil 

efisiensi dari pelaksanaan anggaran tahun 2012. Pengkajian ulang terkait dengan 

mekanisme pemberian reward and punishment yang mampu mendorong K/L 

hingga pada tataran satuan kerja di bawahnya untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam mencapai target kinerjanya perlu untuk dilaksanakan. 

Standar biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan selaku pengelola fiskal melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. 

Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terdiri dari Standar Biaya 

Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). SBM merupakan satuan 

biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen input, sedangkan SBK 

merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output). 

SBM telah digunakan sebagai pedoman oleh seluruh satuan kerja di lingkup 

Kemtan dalam penyusunan RKA-K/L. Sedangkan untuk penerapan SBK di 

Kemtan, hingga tahun anggaran 2013 hanya Inspektorat Jenderal Kemtan yang 

menerapkan SBK. Hal ini dikarenakan output yang dihasilkan oleh Inspektorat 

Jenderal Kemtan sebagian besar bersifat berulang dengan tahapan pelaksanaan 

yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Adapun untuk 

unit eselon 1 lain, berdasarkan hasil wawancara, aparatur perencana di Kemtan 

menganggap bahwa sebagian besar output yang dihasilkan di Kemtan bersifat 

teknis dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik lokasi maupun sumber 

daya manusia, sehingga sulit untuk melakukan standarisasi. Tataran SBK yang 

merupakan standar biaya untuk menghasilkan satu output tertentu juga dinilai oleh 

pihak Kemtan terlalu tinggi, karena di bawah output masih terdapat sub output.  

Dalam rangka mendorong unit eselon 1 lain lingkup Kemtan untuk 

mengajukan rancangan standar biaya keluaran kepada Menteri Keuangan yang 

selanjutnya ditelaah kesesuaiannya dan diatur dalam PMK tentang SBK, 

diperlukan suatu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat 

penerapan SBK dalam penyusunan RKA-KL. Melalui penerapan SBK, maka 

kualitas perencanaan dapat ditingkatkan, proses penyusunan RKA-K/L juga 
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semakin cepat, serta memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 

pencapaian output. Terkait dengan kendala Kemtan dalam menyusun SBK hingga 

tataran output, diperlukan pengkajian kebijakan oleh Direktorat Sistem 

Penganggaran Ditjen Anggaran agar penyusunan SBK pada tahun berikutnya K/L 

dapat mengajukan SBK pada tataran sub output untuk kemudian ditelaah 

kesesuaiannya dan diatur dalam PMK terkait dengan SBK.  

 

Analisis Gap Implementasi Konsep Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang 

menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 

anggaran. Pelaksanaan KPJM bertujuan untuk memantapkan tahapan reformasi 

pengelolaan keuangan negara menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu fokus pada 

pencapaian kinerja dan pelimpahan kewenangan sesuai dengan amanat Undang-

Undang. Pendekatan penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah 

bertujuan untuk memberikan kerangka kerja perencanaan yang menyeluruh dan 

memberikan manfaat optimal berupa (Bappenas dan Kemenkeu 2009): 

a. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative 

efficiency); 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of 

planning); 

c. Fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas (best policy option); 

d. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal discipline); dan 

e. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).    

Melalui pelaksanan konsep KPJM, tingkat ketidakpastian dalam ketersediaan 

alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat dikurangi, baik dari sisi 

penyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif 

kebijakan prioritas baru maupun dalam rangka menjamin keberlangsungan 

kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on going policies), sehingga pendesain 

kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi pada 

pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat  

sesuai dengan kerangka perencanaan yang telah ditetapkan. Penerapan KPJM 

yang efektif pada dasarnya perlu memenuhi kerangka konseptual KPJM yang 

terdiri dari (Bappenas dan Kemenkeu 2009): 

a. Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget); 

b. Adanya angka dasar (baseline); 

c. Penetapan parameter; 

d. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan  

e. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan 

anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives).
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Tabel 16 Analisis gap implementasi konsep kerangka pengeluaran jangka menengah di Kementerian Pertanian 

No Prinsip KPJM Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

1 Penerapan sistem 

anggaran bergulir 

(rolling budget) 

Desain kebijakan yang 

disusun harus dapat 

memberikan informasi yang 

jelas, khususnya terkait 

dengan target rencana 

penyelesaian kebijakan 

sehingga dampak anggaran 

yang dibutuhkan melebihi 

satu tahun anggaran dapat 

diproyeksikan dengan baik.  

Kemtan telah melakukan revisi terhadap 

dokumen Restra, sehingga telah memuat 

informasi yang jelas terkait dengan 

penjabaran program dan kegiatan 

prioritas, sasaran kinerja program dan 

kegiatan, indikator kinerja program dan 

kegiatan, target kinerja selama lima tahun 

ke depan yang dijabarkan setiap tahun 

anggaran (penyusunan timeframe 

pelaksanaan program/kegiatan), serta 

perkiraan kebutuhan alokasi anggaran 

kegiatan prioritas setiap tahunnya. Dalam 

dokumen RKA-K/L Kemtan juga telah 

memuat informasi rencana, target kinerja 

dan kebutuhan anggaran pada tahun 

anggaran yang lalu, tahun anggaran 

berjalan, dan tahun anggaran tiga tahun 

ke depan. Aplikasi RKA-K/L juga telah 

menyediakan menu untuk mengisi 

perkiraan maju.  

Fit - - 
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Lanjutan Tabel 16 

No Prinsip KPJM Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

2 Adanya angka dasar 

(baseline) 

Telah diterapkannya angka 

dan tahun prakiraan maju 

awal sebagai dasar penentuan 

jumlah total biaya yang 

dibutuhkan untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah pada saat tahun 

anggaran berjalan dan tahun-

tahun anggaran berikutnya 

sesuai dengan target waktu 

penyelesaian kebijakan yang 

ditetapkan. 

Kemtan telah menyusun timeframe 

pelaksanaan kebijakan program/ 

kegiatan serta kebutuhan biaya yang 

ditimbulkan untuk melaksanakan 

kebijakan setiap tahunnya, sebagaimana 

tertuang dalam dokumen Renstra 

Kemtan. Namun demikian, dalam 

pengisian angka dasar pada aplikasi 

RKA-K/L, Kemtan masih kurang 

memperhatikan ketentuan apakah 

program/kegiatan akan 

berlanjut/berhenti (rentang waktu 

pelaksanaan program/kegiatan); apakah 

komponen yang digunakan merupakan 

komponen utama/pendukung; masih 

adanya kesalahan dalam indeksasi, serta 

belum dimasukkannya parameter non 

ekonomi secara optimal dalam 

penyusunan prakiraan maju. Hal ini 

menyebabkan prakiraan maju yang 

dihasilkan masih jauh dari akurat. 

Penelaahan oleh Ditjen Anggaran terkait 

dengan prakiraan maju yang telah 

disusun oleh Kemtan juga belum 

optimal, sehingga angka dasar yang 

tertuang dalam dokumen RKA-K/L 

belum dapat menjadi dasar bagi 

penentuan prakiraan kebutuhan anggaran 

di tahun berikutnya.   

Partial - Masih kurangnya 

kapasitas dan 

pemahaman aparatur 

perencana di Kemtan 

dalam menyusun 

baseline prakiraan maju 

anggaran. 

- Masih kurangnya 

komitmen Kemtan 

untuk menyusun 

prakiraan maju anggaran 

sesuai dengan pedoman 

dan ketentuan yang 

berlaku karena tidak 

adanya punishment 

terhadap K/L yang tidak 

menyusun angka dasar 

sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

- Pelaksanaan penelaahan 

penyusunan angka dasar 

oleh aparatur penelaah 

di Ditjen Anggaran 

selama ini belum 

dilaksanakan dengan 

optimal.  

 

- Pelaksanaan pelatihan 

dan sosialisasi untuk 

meningkatkan kapasitas 

aparatur dalam 

menyusun baseline 

prakiraan maju, 

termasuk tata cara 

pengisian prakiraan 

maju dalam aplikasi 

RKA-K/L guna 

menghasilkan angka 

indikasi kebutuhan 

anggaran jangka 

menengah yang lebih 

akurat. 

- Pelaksanaan revieu dan  

penelaahan penyusunan 

angka dasar oleh 

aparatur penelaah di 

Ditjen Anggaran secara 

lebih mendalam. 

- Perlu adanya 

mekanisme punishment 

terhadap K/L yang tidak 

melakukan penyusunan 

prakiraan maju sesuai 

dengan peraturan dan 

pedoman yang berlaku. 
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Lanjutan Tabel 16 

No Prinsip KPJM Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

3 Penetapan 

parameter 

Digunakannya parameter-

parameter yang 

mempengaruhi proyeksi 

perhitungan pendanaan pada 

masa yang akan datang, 

baik berupa parameter 

ekonomi maupun parameter 

non ekonomi. 

Penyusunan prakiraan maju 

kebutuhan anggaran dilaksanakan 

dengan menggunakan parameter 

ekonomi maupun non ekonomi. 

Parameter ekonomi yang saat ini 

digunakan adalah inflasi, sedangkan 

parameter non ekonomi merupakan 

parameter yang terkait dengan 

kebijakan pemerintah. Setiap tahun, 

Kemtan melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan parameter 

ekonomi, namun Kemtan belum 

memperhatikan parameter non 

ekonomi dalam penyusunan 

prakiraan maju, diantaranya 

penyesuaian perhitungan belanja 

pegawai, penambahan atau 

pengurangan volume output, serta 

pengurangan anggaran. 

Partial - Masih kurangnya 

kapasitas dan 

pemahaman aparatur 

perencana dalam 

menggunakan parameter 

penyusunan prakiraan 

maju anggaran. 

- Aplikasi RKA-K/L 

belum secara otomatis 

menyediakan menu 

terkait dengan pengisian 

parameter non ekonomi, 

sehingga dinilai oleh 

pengguna masih 

menyulitkan. 

 

- Pelaksanaan pelatihan 

maupun sosialisasi dalam 

rangka meningkatkan 

kapasitas aparatur dalam 

menyusun prakiraan maju, 

guna menghasilkan angka 

indikasi kebutuhan 

anggaran jangka menengah 

yang lebih akurat. 

- Pelaksanaan penelaahan 

terkait dengan prakiraan 

maju oleh aparatur 

penelaah di Ditjen 

Anggaran secara lebih 

mendalam. 

- Penambahan menu pada 

aplikasi RKA-K/L yang 

memuat pengisian 

parameter non ekonomi 

secara praktis. 
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Lanjutan Tabel 16 

No Prinsip KPJM Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab Kesenjangan Rekomendasi Strategi 

4 Adanya mekanisme 

penyesuaian angka 

dasar 

Dilaksanakannya 

penyesuaian angka dasar 

guna menjaga 

kesinambungan implementasi 

kebijakan yang ditetapkan 

untuk dilanjutkan pada tahun 

anggaran berikutnya. 

Penyesuaian angka dasar 

dilakukan dengan 

menggunakan parameter 

ekonomi maupun non 

ekonomi yang telah 

ditetapkan.  

 

Setiap tahun, Kemtan 

melakukan penyesuaian angka 

dasar yang telah disusun pada 

pada tahun anggaran 

sebelumnya. Penyesuaian 

angka dasar dilakukan dengan 

mempertimbangkan perubahan 

parameter ekonomi yang 

diasumsikan akan terjadi pada 

tahun yang direncanakan yang 

secara otomatis disediakan 

dalam menu aplikasi RKA-

K/L. Namun Kemtan belum 

melakukan penyesuaian angka 

dasar terkait dengan parameter 

non ekonomi, yang 

pengisiannya perlu dilakukan 

secara manual.  

 

Partial - Masih kurangnya 

kapasitas dan pemahaman 

aparatur perencana dalam 

penyusunan angka dasar. 

- Pelaksanaan penelaahan 

penyusunan angka dasar 

oleh aparatur penelaah di 

Ditjen Anggaran selama 

ini belum dilaksanakan 

dengan optimal karena 

tidak adanya punishment 

terhadap K/L yang tidak 

menyusun penyesuaian 

angka dasar sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

- Aplikasi RKA-K/L belum 

secara otomatis 

menyediakan menu terkait 

dengan pengisian 

parameter non ekonomi, 

sehingga dinilai oleh 

pengguna masih 

menyulitkan. 

 

- Pelaksanaan pelatihan dan 

sosialisasi terkait dengan 

penyusunan prakiraan 

maju guna menghasilkan 

angka indikasi kebutuhan 

anggaran jangka 

menengah yang lebih 

akurat. 

- Pelaksanaan penelaahan 

terkait dengan prakiraan 

maju oleh Ditjen 

Anggaran secara lebih 

mendalam. 

- Perlu penambahan menu 

khusus pada aplikasi 

RKA-K/L guna 

menyederhanakan proses 

penyesuaian parameter 

non ekonomi.    

- Perlu adanya mekanisme 

punishment terhadap K/L 

yang tidak melakukan 

penyusunan prakiraan 

maju sesuai dengan 

peraturan dan pedoman 

yang berlaku. 
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Lanjutan Tabel 16 

No Prinsip KPJM Kondisi yang Diharapkan Kondisi Saat Ini Degree 

of Fit 

Penyebab 

Kesenjangan 

Rekomendasi 

Strategi 

5 Adanya mekanisme 

pengajuan tambahan 

anggaran untuk 

kebijakan baru 

(additional budget for 

new initiatives)  

Terdapat peraturan tentang 

pengajuan usulan anggaran 

untuk kebijakan baru, guna 

memberikan kepastian 

mekanisme dan prosedural 

bagi para pihak yang 

berkepentingan. 

Mekanisme inisiatif baru mulai diterapkan pada 

tahun anggaran 2012 melalui penerbitan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Penyusunan Inisiatif Baru. Melalui 

mekanisme ini, Kemtan dapat mengajukan 

tambahan anggaran di luar angka dasar yang 

telah ditetapkan, dengan cara mengajukan 

proposal inisiatif baru kepada Bappenas dan 

Kementerian Keuangan untuk ditelaah 

kelayakannya dari sisi kebijakan dan dari sisi 

anggaran yang diusulkan.   

Fit - - 
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Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) diartikan sebagai 

mekanisme pengambilan keputusan guna menyeimbangkan penetapan anggaran 

secara agregat dengan kebijakan prioritas. Penetapan prakiraan maju jangka 

menengah dilakukan melalui penyesuaian antara proses prakiraan anggaran yang 

diusulkan (bottom up) dengan sumber daya yang tersedia (top down) yang 

dilakukan dalam perspektif jangka menengah (Bappenas 2011). Melalui 

penerapan KPJM, pemerintah berupaya untuk menjamin keberlangsungan 

kebijakan fiskal, menciptakan disiplin anggaran, meningkatkan transparansi 

kebijakan pengeluaran serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Curristine dan 

Bas (2007) mengemukakan bahwa KPJM merupakan suatu sarana penting dalam 

menyusun rencana pengeluaran pemerintah di masa mendatang, dimana KPJM 

disusun berdasarkan proyeksi jangka menengah dan diperbaharui secara teratur. 

KPJM penting untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendanaan masa depan 

dan menjaga alokasi anggaran agar berorientasi pada kebijakan jangka menengah 

yang telah direncanakan.  

Konsep KPJM mulai diterapkan pada proses penyusunan RKA-K/L tahun 

anggaran 2011, dengan memperhatikan konsep rolling budget dan metodologi 

justifikasi. Hal ini sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Edaran Bersama 

antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 

19 Juni 2009 No. 0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal 

Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Restrukturisasi program dan 

kegiatan dalam hal ini merupakan titik kritis yang perlu dilakukan karena program 

dan kegiatan merupakan perwujudan dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah dan dibiayai oleh dana publik melalui mekanisme anggaran. Sebelum 

dilakukannya restrukturisasi program dan kegiatan, pola penganggaran selama ini 

masih menggunakan sistem zero based budgeting, dimana kebijakan prioritas 

yang ditetapkan oleh pemerintah melalui RKP tidak jelas timeframe 

penyelesaiannya dan setiap tahun berubah sesuai dengan tema yang ditetapkan, 

sehingga proses penganggaran selalu kembali ke nol. Prakiraan maju yang disusun 

oleh Kemtan sebelum dilaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan juga 

masih sebatas mencantumkan prakiraan maju tiga tahun ke depan, tanpa adanya 

metodologi untuk memberikan justifikasi bahwa prakiraan maju yang 

dicantumkan tersebut merupakan indikasi awal pendanaan tahun berikutnya.        

Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget) sebagai salah satu 

kerangka konseptual pelaksanaan KPJM telah dilaksanakan oleh Kemtan. Pasca 

pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan, Kemtan telah melakukan revisi 

dokumen Renstra Kementerian Pertanian pada tahun 2011. Dokumen Renstra 

Kemtan yang telah direvisi memuat informasi yang jelas terkait dengan 

penjabaran program dan kegiatan prioritas, sasaran kinerja program dan kegiatan, 

indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja selama lima tahun ke depan 

yang dijabarkan setiap tahun anggaran, serta perkiraan kebutuhan alokasi 

anggaran kegiatan prioritas setiap tahunnya. Dalam proses penyusunan RKA-K/L 

tahun anggaran 2011, Kemenkeu juga telah mendesain aplikasi RKA-K/L-DIPA 

yang memuat isian mengenai rencana alokasi anggaran tiga tahun ke depan yang 

harus diisi oleh masing-masing satuan kerja. Pada tahun anggaran 2011 pula, 

dokumen RKA-K/L telah mencantumkan prakiraan maju tiga tahun kedepan, 

yang dituangkan dalam Formulir 1 dan 2 RKA-K/L, yang berisi rencana 
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pencapaian sasaran strategis pada kementerian Negara/lembaga dan rencana 

pencapaian hasil (outcome) unit organisasi. 

Angka dasar merupakan seluruh biaya yang ditimbulkan untuk 

melaksanakan kebijakan pada tahun anggaran saat ini dan tahun-tahun berikutnya 

dalam konteks jangka menengah dan menjadi acuan dalam penyusunan pagu 

indikatif pada tahun anggaran yang direncanakan. Terkait dengan penyusunan 

angka dasar, Kemtan telah menyusun timeframe pelaksanaan kebijakan 

program/kegiatan serta kebutuhan biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan 

kebijakan setiap tahunnya, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 

Kemtan. Sejak proses penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2011, Kemtan juga 

telah melakukan penyusunan angka dasar pada aplikasi RKA-K/L. Namun 

demikian, dalam penetapan angka dasar, Kemtan masih kurang memperhatikan 

ketentuan apakah program/kegiatan akan berlanjut/berhenti (rentang waktu 

pelaksanaan program/kegiatan); apakah output maupun komponen yang 

digunakan akan berlanjut/berhenti; serta apakah komponen yang digunakan 

merupakan komponen utama atau komponen pendukung. Dalam penyusunan 

prakiraan maju anggaran di Kemtan juga masih terdapat kesalahan dalam 

melakukan indeksasi dan belum dimasukkannya parameter non ekonomi. 

Penelaahan oleh Ditjen Anggaran terkait dengan prakiraan maju yang telah 

disusun oleh Kemtan juga belum optimal, sehingga angka dasar yang tertuang 

dalam dokumen RKA-K/L belum dapat menjadi dasar bagi penentuan anggaran di 

tahun anggaran berikutnya. 

Kondisi ini dapat diperbaiki melalui pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi 

dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun prakiraan maju, 

termasuk tata cara pengisian prakiraan maju dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA guna 

menghasilkan angka kebutuhan anggaran jangka menengah yang lebih akurat dan 

layak untuk digunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran jangka menengah. 

Penelaahan dan revieu secara mendalam oleh aparatur penelaah di Ditjen 

Anggaran terkait dengan penyusunan baseline prakiraan maju juga perlu 

dioptimalkan. Pelatihan mengenai tata cara penelaahan dan revieu prakiraan maju 

untuk aparatur penelaah lingkup Ditjen Anggaran juga perlu dilaksanakan guna 

menghasilkan angka prakiraan maju yang lebih akurat dan layak digunakan 

sebagai dasar pengalokasian anggaran jangka menengah. Pemberian punishment 

bagi K/L yang tidak melaksanakan penyusunan prakiraan maju sebagaimana 

diatur dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L juga dapat menjadi 

salah satu upaya untuk mendorong penyusunan angka dasar yang lebih baik. 

Parameter merupakan variabel ekonomi dan variabel spesifik program, 

dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan dan pemerintah tidak memiliki 

kendali atas harga atau biaya dari keluaran (Bappenas dan Kemenkeu 2009). 

Terdapat dua parameter yang digunakan dalam penyusunan prakiraan maju, yaitu 

parameter ekonomi dan parameter non ekonomi. Parameter ekonomi yang 

digunakan dalam penyusunan prakiraan maju saat ini meliputi variabel inflasi, 

sedangkan parameter non ekonomi dalam penyusunan prakiraan maju terkait 

dengan kebijakan pemerintah, yang meliputi penambahan atau pengurangan 

volume output, serta penambahan dan pengurangan anggaran sebagai dampak dari 

penerapan reward and punishment. 

Setiap tahun, Kemtan melakukan penyesuaian terhadap perubahan 

parameter ekonomi, namun Kemtan belum memperhatikan parameter non 
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ekonomi dalam penyusunan prakiraan maju, diantaranya penyesuaian perhitungan 

belanja pegawai, penambahan atau pengurangan volume output, serta 

pengurangan anggaran. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi 

prakiraan maju yang telah disusun. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terkait 

dengan penyusunan prakiraan maju guna menghasilkan angka indikasi kebutuhan 

anggaran jangka menengah yang lebih akurat, penelaahan secara mendalam oleh 

aparatur penelaah di Ditjen Anggaran serta penambahan menu khusus pada 

aplikasi RKA-K/L guna menyederhanakan proses penyesuaian parameter non 

ekonomi merupakan beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas prakiraan maju yang disusun oleh Kemtan. Penerapan 

mekanisme punishment terhadap K/L yang tidak melakukan penyusunan 

prakiraan maju sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku juga dapat 

diberlakukan guna mendorong K/L untuk meningkatkan kualitas penyusunan 

prakiraan maju. 

Penyesuaian angka dasar merupakan proses menjadikan angka dasar yang 

telah disusun pada tahun sebelumnya untuk disesuaikan dengan asumsi-asumsi 

atau parameter-parameter yang akan terjadi pada tahun anggaran yang akan 

direncanakan. Penyesuaian angka dasar menjadi salah satu faktor penting dalam 

penyusunan prakiraan maju, dikarenakan kondisi dan lingkungan makroekonomi 

nasional yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan penyesuaian secara periodik 

untuk menghasilkan angka prakiraan maju yang lebih akurat. Setiap tahun, 

Kemtan melakukan penyesuaian angka dasar yang telah disusun pada tahun 

sebelumnya dengan parameter ekonomi yang diasumsikan akan terjadi pada tahun 

yang direncanakan. Penyesuaian terhadap parameter ekonomi dapat dilakukan 

secara otomatis melalui menu indeksasi yang disediakan pada aplikasi RKA-K/L. 

Namun, Kemtan belum terlalu memperhatikan penyesuaian angka dasar terkait 

dengan parameter non ekonomi. Hal ini dikarenakan proses penyesuaian 

parameter non ekonomi perlu dilakukan secara manual, sehingga dirasakan relatif 

sulit bagi pengguna. Permasalahan dalam penyesuaian angka dasar prakiraan maju 

dapat diatasi melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara 

penyusunan prakiraan maju guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam 

menyusun maupun menelaah prakiraan maju serta perlu disediakan menu khusus 

pada aplikasi RKA-K/L guna memudahkan pengguna dalam melakukan proses 

penyesuaian angka dasar untuk parameter non ekonomi. 

Penyusunan dan penetapan inisiatif baru merupakan salah satu prinsip 

dalam penerapan KPJM dalam rangka memfasilitasi K/L dalam mendapatkan 

tambahan anggaran di luar angka dasar yang telah ditetapkan. Mekanisme 

penyusunan dan penetapan inisiatif baru mulai diterapkan pada tahun anggaran 

2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. 

Melalui mekanisme ini, Kemtan dapat mengajukan lebih dari satu proposal 

inisiatif baru, dimana inisiatif baru yang diajukan dapat berupa usulan program 

baru atau fokus prioritas baru, outcome baru, kegiatan baru, output baru, 

penambahan volume target, dan percepatan pencapaian target. Usulan proposal 

inisiatif baru yang mengakibatkan tambahan anggaran di luar angka dasar yang 

telah ditetapkan, disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk 

ditelaah kelayakannya dari sisi kebijakan dan dari sisi anggaran yang diusulkan.  
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Analisis Ekonometrika 

Hasil Pendugaan Model  

Program penelitian dan penyuluhan pertanian, program pengadaan prasarana 

dan sarana pertanian, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

komoditas pertanian serta subsidi pupuk dan benih merupakan beberapa program 

di Kemtan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target 

utama Kemtan. Peran strategis dari program tersebut didukung oleh peningkatan 

alokasi dan realisasi belanja untuk masing-masing program setiap tahunnya, 

sebagaimana dijelaskan lebih lanjut terkait dengan realisasi anggaran untuk setiap 

triwulan pada Lampiran 2. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh 

besaran realisasi anggaran Kemtan untuk program penelitian dan penyuluhan 

pertanian, program pengadaan prasarana dan sarana pertanian, program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian serta subsidi 

pupuk dan benih terhadap kinerja sektor pertanian dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda.  

Data realisasi anggaran yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana 

tertuang dalam Lampiran 3, telah dibagi dengan PDB deflator untuk memperoleh 

data realisasi anggaran riil, tanpa dipengaruhi oleh variabel makroekonomi seperti 

inflasi, indeks harga konsumen (IHK), suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar 

rupiah, serta harga dan tingkat produksi minyak mentah. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi anggaran Kemtan untuk 

program penelitian dan penyuluhan pertanian terhadap PDB riil sektor pertanian 

(RDE), rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program pengadaan prasarana dan 

sarana pertanian terhadap PDB riil sektor pertanian (IA), rasio realisasi anggaran 

Kemtan untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian terhadap PDB riil sektor pertanian (KA), dan rasio realisasi anggaran 

subsidi pupuk dan benih terhadap PDB riil sektor pertanian (SA). Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

produk domestik bruto sektor pertanian (PDBA), sebagaimana tertuang dalam 

Lampiran 4.  

Pengujian terhadap pengaruh realisasi anggaran Kementerian Pertanian 

untuk program penelitian dan penyuluhan, program pengadaan prasarana dan 

sarana pertanian, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

komoditas pertanian, serta subsidi pupuk dan benih terhadap pertumbuhan PDB 

sektor pertanian dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda 

dengan bantuan program komputer Minitab versi 14.0. Sebagaimana dijelaskan 

pada Lampiran 5, berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan 

bahwa model yang digunakan menghasilkan nilai R
2
 sebesar 88.9 persen, yang 

berarti bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan keragaman dengan 

variabel-variabel yang ada sebesar 88.9 persen dan sisanya sebesar 11.1 persen 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil uji F untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai 53.85, lebih 

besar dibandingkan dengan F tabel (df (4; 27)) serta nilai probabilitas sebesar 

0.000 yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Dari hasil pengujian dapat diartikan 

bahwa secara bersama-sama, variabel independen berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependen (Tabel 17). 



 

104 

Hasil regresi pada Tabel 17 juga menunjukkan bahwa variabel realisasi 

anggaran Kemtan untuk program penelitian dan penyuluhan (RDE) secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian 

(PDBA) pada taraf nyata 5 persen. Realisasi anggaran Kemtan untuk program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian (KA) juga 

menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan PDB 

sektor pertanian (PDBA) pada taraf nyata 10 persen. Realisasi anggaran Kemtan 

untuk subsidi pupuk dan benih (SA) dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh 

negatif terhadap PDB sektor pertanian (PDBA), namun pengaruhnya tidak 

signifikan. Sedangkan realisasi anggaran Kemtan untuk program pengadaan 

prasarana dan sarana pertanian (IA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

PDB sektor pertanian (PDBA), namun pengaruhnya tidak signifikan. 

Tabel 17 Penduga parameter model pengaruh realisasi belanja pada program kerja 

Kemtan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian 

Variabel Coefisien t-statistic Probability 

Constanta (C) 0.33527 9.47 0.000** 

RDE -74.75 -6.84 0.000** 

IA 1.583 0.24 0.812 

SA -1.639 -1.10 0.279 

KA -6.679 -1.82 0.080* 

R-squared 88.9% F-statistic 53.85 

Adjusted R-squared 87.2% Prob (F-statistic) 0.000** 

Keterangan: *signifikan pada α= 10% 

       **signifikan pada α= 5% 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Guna memperoleh estimasi model yang baik, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik, berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas.   

a. Uji Normalitas 

Asumsi pertama dalam metode regresi linier berganda adalah residual harus 

menyebar normal. Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah data 

residual yang digunakan dalam model regresi telah berdistribusi secara normal 

atau tidak. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov diperoleh nilai probabilitas (p > 0.150), lebih tinggi dibandingkan dengan 

alpha 5 persen, yang artinya terima H0 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

residual menyebar normal (Lampiran 6). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memenuhi asumsi bahwa nilai 

semua residual memiliki varian (µi) yang sama dengan keragaman (σ
2
) yang 

konstan atau homoskedastisitas. Melalui regresi kuadrat residual dengan peubah 

bebas, diperoleh nilai probabilitas untuk semua peubah lebih besar dari alpha 5 

persen, maka H0 diterima, yang disimpulkan bahwa semua residual bersifat 

homoskedastisitas (Lampiran 7). 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan karena observasi dalam penelitian ini berurutan 

sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan autokorelasi 

timbul pada model regresi jika antara residual tidak bebas pada periode observasi 

ke t berkorelasi dengan residual pada periode observasi sebelumnya (t-1). 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai Durbin-

Watson (DW), dimana diperoleh nilai DW sebesar 2.21, dimana nilai ini berada 

dalam wilayah terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bersifat non 

autokorelasi (Gambar 27). 

 

Gambar 27 Nilai-nilai Tabel Durbin-Watson untuk pengujian autokorelasi 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan 

linier yang kuat antar variabel independen yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model. Salah satu ciri dari multikolinearitas adalah hasil regresi 

menghasilkan nilai R
2 

yang tinggi, namun banyak variabel independen yang tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai VIF (variance inflation factor) untuk semua variabel independen 

kurang dari 5 (Lampiran 8). Nilai ini menunjukkan bahwa antar variabel 

independen dalam model regresi tidak bersifat multikolinearitas. Hasil korelasi 

parsial juga menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki 

korelasi yang sangat kuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi linier 

berganda yang dibentuk tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sektor Pertanian 

A. Anggaran Penelitian dan Penyuluhan Pertanian 

Program penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan sektor pertanian. Program penelitian pertanian 

merupakan salah satu program srategis Kemtan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekspor pertanian melalui penemuan 

varietas benih unggul, pengembangan alat dan mesin pertanian serta teknologi 

yang tepat guna. Sedangkan program penyuluhan sangat penting dalam 

menyebarluaskan informasi dan diseminasi teknologi hasil penelitian guna 

meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas pertanian. Program penelitian 

dan pengembangan pertanian merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan 

Litbang Pertanian, yang memiliki 14 unit kerja eselon 2, sedangkan program 

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian merupakan tugas 
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pokok fungsi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian (BP2SDM Pertanian), yang memiliki lima unit kerja eselon 2. 

Hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 17) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi untuk variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program 

penelitian dan penyuluhan pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (RDE) 

sebesar -74.8, hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan 

dari rasio anggaran penelitian dan penyuluhan terhadap PDB riil sektor pertanian 

cateris paribus akan menurunkan tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian 

sebesar 74.8 satuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel rasio 

realisasi anggaran Kemtan untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian 

terhadap PDB rill sektor pertanian (RDE) secara signifikan berpengaruh secara 

parsial terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Uji t menunjukkan bahwa 

nilai t hitung dari variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program 

penelitian dan penyuluhan pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (RDE) 

sebesar -6.84 lebih rendah dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf nyata 5 

persen (-2.052), sehingga H0 ditolak, artinya bahwa realisasi anggaran Kemtan 

untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian terhadap PDB rill sektor 

pertanian (RDE) berpengaruh negatif secara signifikan pada taraf nyata 5 persen 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian.  

Hasil dari penelitian ini  berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Xu dan Zhang (2011) tentang peran anggaran penelitian dan pengembangan 

pertanian terhadap total factor productivity (TFP) sektor pertanian di China. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran pemerintah untuk program 

penelitian memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan TFP sektor 

pertanian. Hasil penelitian Mapfumo, Mushunje dan Chidoko (2012) tentang 

pengaruh anggaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB di 

Zimbabwe menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk penelitian dan 

pengembangan pertanian secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan PDB riil sektor pertanian, dimana setiap kenaikan satu persen dari 

jumlah anggaran belanja pemerintah untuk penelitian dan pengembangan akan 

meningkatkan PDB riil Zimbabwe sebesar 0.27 persen. Sedangkan belanja 

pemerintah untuk penyuluhan pertanian di Zimbabwe secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap PDB riil Zimbabwe, dimana setiap kenaikan satu 

persen belanja pemerintah untuk penyuluhan pertanian akan menurunkan PDB riil 

Zimbabwe sebesar 0,21 persen.  

Pengaruh negatif variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program 

penelitian dan penyuluhan pertanian (RDE) terhadap pertumbuhan PDB sektor 

pertanian, diindikasikan disebabkan oleh kurang tepatnya pengalokasian anggaran 

ke dalam jenis belanja dan kegiatan yang secara efektif mendorong terciptanya 

peningkatan produktivitas pertanian. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 28, 

alokasi belanja Badan Litbang Pertanian hingga saat ini masih didominasi oleh 

jenis belanja pegawai. Selama periode tahun 2005-2012, realisasi alokasi belanja 

pegawai di Badan Litbang Pertanian mencapai 35-50 persen dari total realisasi 

belanja di unit Badan Litbang Pertanian, dengan rata-rata sebesar 41.49 persen. 

Sedangkan realisasi belanja barang pada unit Badan Litbang Pertanian selama 

tahun 2005-2012 sebesar 35.5-51 persen, dengan rata-rata sebesar 43.43 persen 

dan realisasi belanja modal hanya sebesar 6-20 persen, dengan rata-rata sebesar 

14.90 persen. 
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Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013) 

Gambar 28 Komposisi realisasi belanja per jenis belanja Badan Litbang 

Kementerian Pertanian tahun 2005-2012 

 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)  

Gambar 29  Alokasi dan realisasi anggaran Badan Litbang Kemtan tahun 2005-

2012 

Alokasi dan realisasi belanja pada unit kerja Badan Litbang Pertanian 

sebenarnya cenderung mengalami tren positif setiap tahunnya, walaupun sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2008 dari tahun anggaran 

sebelumnya, dengan rata-rata kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2005-2012 

sebesar 8.39 persen. Kenaikan alokasi anggaran pada Badan Litbang Pertanian 

juga didukung dengan peningkatan realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya, 

dimana pada tahun anggaran 2012, realisasi anggaran Badan Litbang Pertanian 
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mencapai 98.41 persen. Namun demikian, jika ditilik dari persentase alokasi 

anggaran pada Badan Litbang Pertanian terhadap total pagu anggaran 

Kementerian Pertanian, nilainya justru semakin menurun. Pada tahun 2005, 

anggaran yang dialokasikan pada Badan Litbang Pertanian mencakup 15.71 

persen dari pagu anggaran Kementerian Pertanian dan cenderung mengalami 

penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun anggaran 2012, anggaran 

yang dialokasikan untuk Badan Litbang Pertanian hanya mencakup 6.58 persen 

dari pagu anggaran Kementerian Pertanian (Gambar 29). 

Peningkatan alokasi dan realisasi belanja Badan Litbang Kemtan selama 

periode tahun 2005-2012 ternyata juga tidak disertai dengan peningkatan kinerja 

dari Badan Litbang Pertanian. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 18 bahwa 

jumlah varietas hasil pertanian yang dilepas selama periode tahun 2005-2012 

ternyata tidak sejalan dengan peningkatan alokasi dan realisasi belanja Badan 

Litbang Pertanian. Demikian pula dengan jumlah teknologi pertanian yang 

mendapatkan hak paten juga tidak sejalan dengan peningkatan alokasi dan 

realisasi belanja Badan Litbang Pertanian. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2008, disaat alokasi dan realisasi anggaran belanja Badan Litbang Pertanian 

mengalami penurunan, justru jumlah varietas yang dilepas dan jumlah teknologi 

yang mendapatkan hak paten lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Kinerja 

Badan Litbang Pertanian pada tahun 2012 justru mengalami penurunan pada saat 

alokasi belanja di Badan Litbang Pertanian mengalami peningkatan. Pada tahun 

2012, jumlah varietas yang dilepas hanya sebanyak 22 varietas, jauh lebih sedikit 

dibandingkan tahun 2011. Jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten maupun 

yang diusulkan untuk dipatenkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

Tabel 18 Hasil kerja Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian tahun 

2005-2012  

Tahun Realisasi 

Anggaran Badan 

Litbang Pertanian 

(ribu rupiah) 

Jumlah 

Varietas Hasil 

Pertanian yang 

Dilepas 

Jumlah Teknologi 

yang Diusulkan 

Mendapatkan Hak 

Paten 

Jumlah 

Teknologi yang 

Mendapatkan 

Paten 

2005 478,330,986 25 6 1 

2006 547,191,982 20 13 - 

2007 693,634,897 47 - 7 

2008 719,280,215 54 - 9 

2009 759,597,924 56 9 1 

2010 887,618,094 44 27 6 

2011 1,085,932,454 54 15 5 

2012 1,201,555,779 22 13 3 

Jumlah 6,373,142,331 322 83 32 

Sumber: Statistik Penelitian Pertanian Tahun 2005-2012 

 

Berdasarkan data statistik penelitian pertanian sebagaimana dijelaskan pada 

Tabel 18, dilakukan analisis korelasi antara realisasi anggaran Kemtan untuk 

program penelitian pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh Badan Litbang 

Pertanian (Lampiran 8). Hasil analisis korelasi linier antara realisasi anggaran 

Kemtan untuk program penelitian pertanian terhadap jumlah varietas hasil 

pertanian yang dilepas menunjukkan nilai korelasi sebesar 0.167 dengan nilai p 
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value sebesar 0.693. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan linier 

yang signifikan antara besarnya realisasi anggaran untuk program penelitian 

dengan jumlah varietas hasil pertanian yang dilepas. Hasil analisis korelasi linier 

antara realisasi anggaran Kemtan untuk program penelitian pertanian terhadap 

jumlah teknologi yang diusulkan mendapatkan hak paten juga menunjukkan 

hubungan linier yang tidak signifikan, dimana hasil analisis korelasi linier 

menunjukkan nilai 0.425 dengan p value sebesar 0.294. Begitu pula korelasi linier 

antara realisasi anggaran Kemtan untuk program penelitian pertanian terhadap 

jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten menunjukkan nilai sebesar 0.252 

dengan p value sebesar 0.547 yang dapat diartikan bahwa hubungan linier antar 

keduanya tidak signifikan.      
 

Tabel 19  Perbandingan jumlah fungsional peneliti dengan total jumlah pegawai 

pada Badan Litbang Pertanian tahun 2005-2012 

Tahun Jumlah Pegawai 

Badan Litbang 

Pertanian 

Jumlah Fungsional 

Peneliti 

Rasio Jumlah Peneliti terhadap 

Jumlah Total Pegawai Badan 

Litbang Pertanian (%) 

2005 7,725 1,601 20.72 

2006 7,643 1,617 21.16 

2007 7,812 1,552 19.87 

2008 8,229 1,542 18.74 

2009 8,124 1,634 20.11 

2010 8,202 1,689 20.59 

2011 8,151 1,644 20.17 

2012 7,780 1,628 20.93 

Sumber: Statistik Penelitian Pertanian Tahun 2005-2012 

 

Rasio jumlah peneliti pada Badan Litbang Pertanian dibandingkan dengan 

total jumlah pegawai di Badan Litbang Pertanian juga masih relatif rendah. 

Selama periode tahun 2005-2012, rasio jumlah peneliti pada Badan Litbang 

Pertanian hanya sebesar 18.74 persen sampai dengan 21.16 persen saja dari total 

jumlah pegawai pada Badan Litbang Pertanian (Tabel 19). Berdasarkan data yang 

dituangkan dalam Tabel 18 dan Tabel 19, dilakukan analisis korelasi linier antara 

jumlah fungsional peneliti dengan banyaknya output yang dihasilkan oleh Badan 

Litbang Pertanian (Lampiran 9). Hasil analisis korelasi linier menunjukkan bahwa 

antara jumlah fungsional peneliti dengan jumlah varietas hasil pertanian yang 

dilepas menunjukkan hubungan linier negatif namun tidak signifikan, dimana nilai 

korelasi antara keduanya sebesar -0.099 dengan nilai p value sebesar 0.815. Hasil 

analisis korelasi antara jumlah fungsional peneliti dengan jumlah teknologi yang 

mendapatkan hak paten yang menunjukkan nilai korelasi sebesar -0.376 dan p 

value sebesar 0.359, yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan linier negatif 

namun tidak signifikan antara keduanya. Sedangkan untuk analisis korelasi antara 

jumlah fungsional peneliti dengan jumlah teknologi yang diusulkan untuk 

dipatenkan memiliki hubungan linier positif yang signifikan, dimana dihasilkan 

nilai korelasi sebesar 0.953 dengan p value sebesar 0.000. Kondisi ini perlu 

mendapatkan perhatian dari Kemtan, mengingat lebih dari sepertiga anggaran 

pada Badan Litbang Pertanian dialokasikan untuk belanja pegawai. Peningkatan 

produktivitas peneliti dengan ditunjang sarana dan prasarana penelitian yang 
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memadai diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Litbang Pertanian dalam 

mendorong kinerja sektor pertanian.    

Sedangkan alokasi anggaran pada unit kerja BP2SDM Pertanian yang 

mengampu program penyuluhan dan peningkatan SDM pertanian pasca reformasi 

perencanaan dan penganggaran cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya 

(Gambar 30). Peningkatan alokasi anggaran BP2SDM Pertanian ini diikuti dengan 

peningkatan realisasi anggarannya. Persentase jumlah alokasi anggaran pada 

BP2SDM Pertanian terhadap total alokasi anggaran Kemtan juga cenderung 

mengalami peningkatan pada periode tahun 2005-2009. Namun, sejak tahun 

anggaran 2010, persentase jumlah alokasi anggaran pada BP2SDM Pertanian 

terhadap total alokasi anggaran Kemtan cenderung mengalami penurunan, dimana 

pada tahun 2012, persentase alokasi anggaran untuk BP2SDM Pertanian hanya 

sebesar 7.33 persen dari total pagu anggaran Kemtan. 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013) 
 
Gambar 30 Alokasi dan realisasi anggaran BP2SDM Pertanian tahun 2005-2012 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kemtan didapatkan informasi 

bahwa hanya sedikit varietas hasil pertanian maupun teknologi yang dihasilkan 

oleh Badan Litbang Pertanian yang disebarluaskan hingga tingkat usaha tani. 

Sebagai gambaran, hingga saat ini varietas beras yang diproduksi oleh petani di 

Indonesia sebagian besar masih menggunakan varietas yang dihasilkan lebih dari 

sepuluh tahun yang lalu. Kurangnya koordinasi dan penyebaran informasi hasil 

penelitian dari Badan Litbang Pertanian kepada penyuluh pertanian di lapangan 

mengakibatkan output yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian hingga saat 

ini belum mampu mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian maupun 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada tingkat usaha tani.     

Pelaksanaan program penyuluhan pertanian di Indonesia disadari masih 

terdapat banyak permasalahan. Berbagai penelitian terkait dengan permasalahan 

penyuluhan pertanian di Indonesia telah dilaksanakan guna mendorong upaya 

perbaikan kinerja penyuluh pertanian di Indonesia. Indraningsih et al. (2010) 

dalam penelitiannya yang berjudul Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan 

Eksistensi Penyuluh Swadaya sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian, 
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menyatakan bahwa kinerja penyuluh belum memberikan manfaat yang signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Penyelenggaraan 

penyuluhan pertanian yang dilaksanakan selama ini masih berorientasi pada 

kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi pertanian nasional dan 

kurang berpihak pada petani kecil (pro poor farmers). Dalam pelaksanaan 

tugasnya, penyuluh pertanian juga lebih mengutamakan tugas-tugas yang bersifat 

administrasi dan pencapaian angka kredit untuk jabatan fungsionalnya, dimana 

tugas di lapangan hanya dilakukan bila disertai dengan adanya proyek yang 

membutuhkan tenaga penyuluh sebagai pendamping. Margono dan Sugimoto 

(2011) dalam penelitiannya yang berjudul The Barriers of The Indonesian 

Extension Workers in Disseminate Agricultural Information to Farmers 

menyatakan bahwa masih banyak faktor yang menghambat pelaksanaan tugas-

tugas penyuluh pertanian, seperti kurangnya anggaran operasional, kurangnya 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya akses 

informasi, masih kurangnya perangkat kerja penyuluhan pertanian, serta 

permasalahan desentralisasi kelembagaan penyuluh pertanian. Luasnya wilayah 

kerja penyuluhan pertanian dan banyaknya individu dan atau kelompok petani 

yang harus dilayani juga membutuhkan rasio petani dan penyuluh yang ideal serta 

terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional 

pembinaan yang memadai. Lebih lanjut Hamzah (2011) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa rendahnya kinerja penyuluh juga disebabkan penyuluh 

pertanian selama ini hanya dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintah yang bersifat top down sehingga menutup gerak penyuluh dalam 

melaksanakan tugas di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan kompetensi 

penyuluh pertanian menjadi kurang termanfaatkan. Menurut Hendaryati (2010), 

kegiatan penyuluhan yang secara rutin diadakan satu kali dalam sebulan juga 

masih merupakan formalitas saja, sehingga tingkat kehadiran petani belum 

maksimal. Materi yang diberikan juga belum didasarkan atas hasil analisis 

kebutuhan petani, sehingga kegiatan penyuluhan tidak berjalan secara optimal.     

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kemtan, diperoleh informasi 

bahwa dengan diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan penyuluhan pertanian beralih dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang bidang penyuluhan pertanian kepada 

pemerintah daerah justru menyebabkan kinerja penyuluhan pertanian semakin 

menurun. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa kebijakan pemerintah 

daerah kurang memperhatikan kegiatan penyuluhan pertanian. Perbedaan 

pandangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengenai peran 

penyuluh pertanian terhadap pembangunan pertanian, kecilnya alokasi APBD 

untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kurangnya pembinaan SDM 

penyuluh pertanian, serta ketersediaan dan dukungan informasi terkait dengan 

pertanian yang masih belum optimal juga menjadi penyebab menurunnya kinerja 

penyuluh pertanian pasca pelaksanaan otonomi daerah.          

Jumlah SDM penyuluh pertanian hingga saat ini juga belum memenuhi 

kebutuhan ideal. Berdasarkan Permentan Nomor 72/Permentan/OT-140/10/2011 

tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, jumlah 

kebutuhan ideal jabatan penyuluh pertanian menurut tingkat kelembagaan 

penyuluhan adalah 98.126 orang, sedangkan jumlah tenaga penyuluh yang 

tersedia baru sebanyak 51.428 orang, yang terdiri atas 27.961 orang penyuluh 



 

112 

PNS, 1.251 orang penyuluh honorer, dan 22.216 tenaga harian lepas tenaga bantu 

penyuluh pertanian (THL-TBPP). Ketimpangan jumlah ketersediaan tenaga 

penyuluh dengan jumlah kebutuhan ideal penyuluh pertanian dapat menjadi salah 

satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi penyuluh pertanian di 

Indonesia. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya dalam mewujudkan sistem 

penyuluhan efektif melalui terbangunnya kelembagaan penyuluhan yang 

didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja 

dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan dan 

terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan 

penyuluhan. Upaya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian menurut 

Nuryanto (2008) dapat dilakukan melalui peningkatan efektifitas pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan kompetensi penyuluh serta upaya peningkatan kemandirian 

belajar dan pengembangan karier penyuluh yang jelas. Dalam hal ini, Kemtan 

sudah seharusnya melibatkan dan membina penyuluh swadaya dari masyarakat 

secara partisipatif dan sukarela. 

B. Prasarana dan Sarana Pertanian 

Pembangunan infrastruktur pertanian merupakan faktor penting dalam 

menunjang pertumbuhan sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian 

secara luas meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi 

dan angkutan pedesaan, jaringan irigasi, jaringan listrik, teknologi komunikasi dan 

sistem informasi nasional dalam melayani daerah-daerah sentra produksi 

pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan 

pemasarannya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian, 

ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian merupakan suatu hal yang harus 

dipenuhi. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, maka sistem usaha tani 

tidak akan dapat berjalan dengan baik. 

Penelitian terkait dengan pengaruh anggaran pemerintah untuk 

pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian telah 

banyak dilakukan di berbagai Negara. Armas et al. (2012) melakukan penelitian 

pengaruh belanja pemerintah untuk sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB 

sektor pertanian per kapita di Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

belanja pemerintah untuk sektor pertanian dan pembangunan irigasi berpengaruh 

langsung terhadap peningkatan pertumbuhan PDB per kapita sektor pertanian. 

Penelitian Nadeem, Mushtaq dan Javed (2011) yang dilaksanakan di Pakistan 

menghasilkan kesimpulan bahwa dampak pengeluaran pemerintah untuk 

pembangunan infrastruktur fisik (jalan, irigasi, pengadaan listrik, penelitian dan 

pengembangan) memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas 

sektor pertanian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani di pedesaan. Fan, 

Zhang dan Zung (2002) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa belanja 

pemerintah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, pembangunan 

irigasi, pendidikan di pedesaan, serta pembangunan infrastruktur (jalan, 

pengadaan jaringan listrik dan telepon) berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan pertumbuhan produktivitas pertanian di China serta berpengaruh 

terhadap pemerataan kesejahteraan di daerah pedesaan. 
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Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)  

Gambar 31 Alokasi dan realisasi anggaran Ditjen PSP tahun 2005-2012 

Sebelum tahun anggaran 2011, anggaran infrastruktur pertanian berada di 

bawah kewenangan Dirten Pengelolaan Lahan dan Air, namun, semenjak 

dilaksanakannya restrukturisasi program dan kegiatan, yang mengharuskan 

kesesuaian nama unit kerja, program, maupun kegiatan dengan tugas pokok dan 

fungsinya, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air diubah namanya menjadi Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP). Dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, Ditjen PSP didukung oleh enam unit kerja eselon 2. Sejak 

dilaksanakannya reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran, jumlah 

alokasi anggaran untuk unit kerja Ditjen PSP relatif berfluktuasi, namun memiliki 

kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Sebagaimana 

dijelaskan Gambar 31, pada tahun anggaran 2005, alokasi anggaran untuk Ditjen 

PSP sebesar Rp.90,856,975,000,-, hanya mencakup 1.94 persen dari total 

anggaran untuk Kemtan di tahun anggaran 2005. Anggaran Ditjen PSP kemudian 

mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2006, yakni sebesar 

Rp.1,020,197,092,000,- dan mencapai 15.87 persen dari total alokasi anggaran 

Kemtan di tahun 2006. Alokasi ini kemudian mengalami penurunan drastis di 

tahun 2007, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2008 dan stabil hingga 

tahun anggaran 2010. Pada tahun anggaran 2011, alokasi anggaran untuk Ditjen 

PSP mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dengan alokasi sebesar 

Rp.5,260,939,567,000,-, atau mencapai 29.89 persen dari total alokasi anggaran 

Kemtan.  

Alokasi anggaran Ditjen PSP yang relatif kecil sebelum tahun anggaran 

2011 jika dibandingkan dengan total anggaran Kemtan salah satunya dikarenakan 

alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur pertanian sebelum dilaksanakannya 

restrukturisasi program dan kegiatan di tahun 2011 tersebar di berbagai unit 

eselon 1, sehingga output maupun outcome yang dihasilkan juga sulit untuk 

diukur kinerjanya. Jumlah anggaran infrastruktur pertanian baik yang dialokasikan 

pada Ditjen PSP maupun pada unit eselon 1 lain cenderung stabil pada periode 

tahun anggaran 2006-2009 dan mulai mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan di tahun 2011. Demikian pula dengan presentase alokasi anggaran 
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infrastruktur pertanian yang meningkat tajam di tahun anggaran 2011, dimana 

sebelumnya relatif stabil selama tahun anggaran 2008-2010 (Gambar 31).   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk 

variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program pengadaan prasarana dan 

sarana pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (IA) sebesar 1.58, hal ini 

dapat diartikan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan dari rasio anggaran 

penelitian dan penyuluhan terhadap PDB riil sektor pertanian cateris paribus akan 

menurunkan tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 1.58 satuan. 

Namun demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel rasio 

realisasi anggaran Kemtan untuk program pengadaan prasarana dan sarana 

pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (IA) sebesar 0.24 lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai t tabel (2.052), sehingga terima H0, artinya bahwa 

rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program pengadaan prasarana dan sarana 

pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (IA) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. 

Pengaruh variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program 

pengadaan prasarana dan sarana pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (IA) 

terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian yang tidak signifikan dapat 

disebabkan oleh penggunaan ruang lingkup realisasi anggaran Kemtan untuk 

program pengadaan prasarana dan sarana pertanian yang terbatas hanya pada 

alokasi anggaran pemerintah pusat di Kementerian Pertanian, tanpa menyertakan 

alokasi anggaran infrastruktur pertanian di Kementerian Negara/Lembaga lain, 

transfer daerah (DAU dan DAK), serta tidak mempertimbangkan alokasi anggaran 

pengadaan prasarana dan sarana pertanian pada anggaran belanja pemerintah 

daerah. Anggaran infrastruktur pertanian di Kemtan penggunaannya dibatasi pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana publik melalui perbaikan dan 

pengembangan infrastruktur pertanian, seperti cetak lahan pertanian, 

pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa 

(JIDES), jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi kuarter, embung, dan jalan usaha 

tani melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

pertanian yang merupakan tugas pokok dari Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian. Sedangkan pembangunan dan rehabilitasi waduk dan embung besar, 

jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pembangunan jalan dan infrastruktur 

desa merupakan tugas pokok fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas 

Pekerjaan Umum.  

Pengaruh variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program 

pengadaan prasarana dan sarana pertanian (IA) terhadap pertumbuhan PDB sektor 

pertanian yang tidak signifikan juga dapat disebabkan sejak tahun anggaran 2008, 

realisasi belanja pada Ditjen PSP didominasi oleh jenis belanja bantuan sosial. 

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 32, sejak tahun anggaran 2008, anggaran 

belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh Ditjen PSP mencapai 77.37 persen 

sampai dengan 91.73 persen dari total anggaran Ditjen PSP. Di satu sisi, jenis 

belanja bantuan sosial berpengaruh positif karena dapat mendorong partisipasi 

langsung secara aktif dari petani, namun, jenis belanja bantuan sosial ini juga 

rawan dengan penyelewengan dan sarat akan kepentingan politik, sehingga 

dampak dari realisasi belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh Ditjen PSP 

terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian menjadi tidak optimal. 
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Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013) 
 

Gambar 32  Komposisi realisasi belanja program pengadaan prasarana dan sarana 

pertanian per jenis belanja 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kemtan, lebih dari setengah 

anggaran Kemtan untuk jenis belanja bantuan sosial pengalokasiannya 

dikendalikan oleh anggota legislatif. Kondisi ini seringkali menyebabkan 

ketidaksesuaian antara kebutuhan kelompok tani dengan bantuan yang diberikan, 

sehingga penggunaannya tidak efektif dalam mendorong tingkat produktivitas 

hasil pertanian yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

kelompok tani yang diberikan bantuan. Mekanisme belanja bantuan sosial juga 

seringkali terkendala oleh minimnya proses pembinaan, sehingga mengakibatkan 

terhentinya pelaksanaan kegiatan oleh kelompok tani yang diberikan bantuan. 

Kondisi ini menyebabkan realisasi belanja Kemtan untuk program pengadaan 

sarana dan prasarana pertanian yang sebagian besar dialokasikan pada jenis 

belanja bantuan sosial tidak dapat secara efektif mendorong kemampuan petani 

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Kemampuan 

pemerintah pusat dalam menyediakan sumber dana untuk meningkatkan kinerja 

sektor pertanian dalam hal ini juga mengharuskan adanya peran serta serta 

koordinasi yang baik Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) maupun 

pihak swasta dan masyarakat dalam menyukseskan revitalisasi infrastruktur dan 

sarana pertanian. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan 

serta pemeliharaan infrastruktur dalam hal ini juga menjadi faktor penting 

ditengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah. 

C. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditas Pertanian 

Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, ditjen Hortikultura dan Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan empat unit eselon 1 lingkup 

Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu komoditas pertanian untuk mencapai swasembada dan 

swasembada berkelanjutan. Kinerja dari empat unit eselon 1 ini berdampak besar 

pada terwujudnya ketahanan pangan nasional, karena secara langsung kinerja unit 



 

116 

eselon 1 ini salah satunya diukur melalui pencapaian peningkatan produksi 

komoditas pertanian.  

Hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 17) menunjukkan nilai koefisien 

regresi untuk variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk program peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian terhadap PDB rill sektor 

pertanian (KA) sebesar -6.68, hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 

sebesar satu satuan dari rasio anggaran peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu komoditas pertanian terhadap PDB riil sektor pertanian cateris paribus akan 

menurunkan tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 6.68 satuan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa variabel rasio realisasi anggaran Kemtan 

untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian 

(KA) secara signifikan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan PDB 

sektor pertanian. Uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel rasio 

realisasi anggaran Kemtan untuk program peningkatan produksi, produktivitas 

dan mutu komoditas pertanian terhadap PDB rill sektor pertanian (KA) sebesar -

1.82 lebih rendah dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf nyata10 persen (-

1.703), sehingga H0 ditolak, artinya bahwa realisasi anggaran Kemtan untuk 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian 

terhadap PDB rill sektor pertanian (KA) berpengaruh negatif secara signifikan 

pada taraf nyata 10 persen terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. 

 

 

Sumber: DJA Kemenkeu (2013) 

Gambar 33  Realisasi belanja program peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu komoditas pertanian 

Pengaruh negatif variabel rasio realisasi anggaran Kemtan untuk 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian (KA) terhadap 

pertumbuhan PDB sektor pertanian, diindikasikan disebabkan oleh ketidaktepatan 

pengalokasian anggaran ke dalam output dan kegiatan yang secara efektif 

mendorong terciptanya peningkatan produktivitas pertanian serta dikarenakan 

adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan 

pada Gambar 33, selama periode tahun 2005-2012, sekitar 30-50 persen dari 

realisasi anggaran Kemtan digunakan untuk program peningkatan produksi, 
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produktivitas dan mutu komoditas pertanian. Alokasi dan realisasi anggaran ini 

cukup besar jika dibandingkan dengan alokasi dan realisasi anggaran untuk 

program lain lingkup Kemtan. Selama periode tahun 2005-2012, rasio belanja 

bantuan sosial terhadap jumlah realisasi program peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu komoditas pertanian cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, dimana sejak tahun anggaran 2007, setiap tahunnya porsi belanja 

bantuan sosial mencakup lebih dari 50 persen dari jumlah realisasi anggaran untuk 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian. 

Pemberian belanja bantuan sosial di sektor pertanian merupakan salah satu 

cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat pertanian agar mandiri 

dalam melaksanakan usaha taninya sehingga diharapkan kelompok-kelompok tani 

ini mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Terkait dengan 

belanja bantuan sosial, pada tahun 2011 Menteri Pertanian sebenarnya telah 

menerbitkan peraturan tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban 

belanja bantuan sosial. Namun demikian, masih terdapat beberapa titik kritis 

dalam pengalokasian dana bantuan sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari 

Kemtan. Proses seleksi dan penetapan petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga 

yang berhak menerima bantuan sosial yang seringkali tidak bersifat transparan 

serta proses pembinaan dari pihak aparatur pemerintah pusat yang bekerjasama 

dengan pemerintah daerah yang terkadang kurang intensif dan tidak dilakukan 

secara berkelanjutan merupakan sedikit dari sekian kendala dan permasalahan 

yang dihadapi oleh Kemtan dalam mewujudkan pelaksanaan belanja bantuan 

sosial yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta mampu 

mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian di 

level nasional. 

Kondisi ini dapat diartikan bahwa masih terdapat ketidakefektifan dalam 

penggunaan anggaran untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu komoditas tanaman pertanian. Kemtan dalam hal ini perlu mengkaji secara 

lebih mendalam efektifitas pelaksanaan program kerja di lapangan untuk program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas tanaman pertanian 

melalui monitoring dan evaluasi, mengingat sebagian besar kegiatan pada 

program ini pelaksanaannya dialihkan kepada pemerintah daerah melalui 

mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dilaksanakan oleh pihak 

ketiga melalui mekanisme bantuan sosial.                  

D. Subsidi Pupuk dan Benih 

Subsidi merupakan suatu instrumen fiskal yang memberikan dampak 

langsung terhadap kenaikan daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran subsidi pupuk dan benih. Belanja subsidi pupuk dan 

benih diartikan sebagai alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi 

harga pupuk dan benih, yaitu selisih antara harga subsidi dengan harga non 

subsidi. Tujuan dari subsidi pupuk adalah untuk meningkatkan kemampuan petani 

untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan 

berimbang spesifik lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha tani 

meningkat. Sedangkan tujuan dari subsidi benih adalah: (a) membantu 

meringankan beban para petani tanaman pangan agar dapat membeli benih sebar 

bersertifikat dengan harga terjangkau; (b) meningkatkan penggunaan benih 

bermutu varietas unggul; dan (c) menjaga stabilitasi harga benih unggul bermutu. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk 

variabel rasio realisasi subsidi pupuk dan benih terhadap PDB rill sektor pertanian 

(SA) sebesar -1.64, hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan sebesar satu 

satuan dari rasio anggaran subsidi pupuk dan benih terhadap PDB riil sektor 

pertanian cateris paribus akan menurunkan tingkat pertumbuhan PDB sektor 

pertanian sebesar 1.64 satuan. Namun demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa 

nilai t hitung dari variabel rasio realisasi anggaran subsidi pupuk dan benih 

terhadap PDB rill sektor pertanian (SA) sebesar -1.10 lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai t tabel (-2.052), sehingga terima H0, artinya bahwa rasio realisasi 

anggaran subsidi pupuk dan benih terhadap PDB rill sektor pertanian (SA) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. 

Pengaruh variabel rasio realisasi anggaran subsidi pupuk dan benih terhadap PDB 

rill sektor pertanian (SA) yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan PDB sektor pertanian dapat disebabkan oleh keterbatasan data yang 

didapatkan oleh peneliti, dimana sebelum tahun anggaran 2011, data realisasi 

pupuk per triwulan tidak tersedia, sehingga dilakukan interpolasi dari data tahunan 

ke data per triwulan.  

Beberapa pertanian terkait dengan pengaruh anggaran pemerintah untuk 

subsidi pertanian terhadap kinerja sektor pertanian telah banyak dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Armas (2012) menunjukkan bahwa belanja 

pemerintah untuk subsidi pupuk secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan PDB per kapita sektor pertanian. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ramli et al. (2012) terkait dengan pengaruh subsidi pertanian 

terhadap produksi padi di Malaysia dengan menggunakan model sistem dinamik 

menghasilkan kesimpulan bahwasannya tingkat produksi beras di Malaysia tidak 

dapat dipertahankan jika pemerintah menghapuskan subsidi pupuk. Hal ini 

dikarenakan petani akan enggan membeli pupuk serta berkurangnya daya beli 

petani terhadap pupuk. Hasil penelitian Halmandage (2009) juga menyimpulkan 

bahwa setelah pemerintah India menghapuskan subsidi pupuk pada tahun 2003, 

produktivitas hasil pertanian di India mengalami penurunan dibandingkan dengan 

periode pada saat subsidi pupuk masih diberlakukan. Penghapusan subsidi pupuk 

berakibat pada penurunan daya beli petani terhadap komoditas pupuk, khususnya 

petani miskin dan marginal. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga pupuk 

yang berakibat pada peningkatan pada biaya produksi.  

Alokasi subsidi pupuk dan benih cukup berfluktuasi selama periode tahun 

2005-2012. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 20, selama tahun 2005-2010, 

alokasi subsidi pupuk senantiasa mengalami peningkatan namun pada tahun 

anggaran 2011 dan 2012 terjadi penurunan dari tahun anggaran sebelumnya. Pada 

tahun anggaran 2013, alokasi belanja subsidi pupuk mengalami kenaikan sebesar 

16.26 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Alokasi subsidi pupuk selama 

tahun anggaran 2005-2013 mencakup sekitar 15-42.14 persen dari jumlah alokasi 

subsidi non energi, dan jika dibandingkan dengan total alokasi belanja subsidi 

selama tahun 2005-2013, subsidi pupuk mencakup 2-13.5 persen dari total 

anggaran belanja subsidi.   
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Tabel 20 Alokasi subsidi pertanian, subsidi non energi dan total alokasi belanja 

subsidi  tahun 2005-2013 (dalam juta rupiah) 

Tahun Subsidi Pupuk Subsidi Benih Subsidi Non Energi Total Subsidi 

2005 2,527,300 147,700 16,316,100 120,765,300 

2006 3,165,700 131,100 12,826,500 107,431,800 

2007 6,260,500 479,000 33,348,600 150,214,400 

2008 15,181,500 985,200 52,278,300 275,291,500 

2009 18,329,000 1,597,200 43,496,300 138,082,200 

2010 18,410,900 2,177,500 52,754,100 192,707,000 

2011 16,344,600 96,900 39,749,400 295,258,200 

2012 13,958,600 129,500 42,723,100 245,076,300 

2013 16,228,800 1,454,200 42,475,600 317,218,600 

Sumber: LKPP Tahun 2005-2012 dan Nota Keuangan Tahun (2013) 

 

Besarnya alokasi subsidi benih selama periode tahun 2005-2013 juga cukup 

berfluktuasi. Pada Tabel 20 diketahui bahwa alokasi belanja subsidi benih 

senantiasa mengalami peningkatan dari tahun angaran 2006-2010. Alokasi belanja 

subsidimengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun anggaran 2011, dari 

Rp.2,177,500,000,000,- di tahun anggaran 2010 menjadi Rp.96,900,000,000,-. 

Penurunan alokasi subsidi benih yang sangat tajam pada tahun anggaran 2011 

disebabkan oleh adanya realokasi jenis belanja subsidi benih ke jenis belanja 

bantuan sosial, yang dikenal dengan bantuan langsung benih unggul (BLBU). 

Realokasi belanja subsidi benih ke belanja bantuan sosial setelah dilakukan 

evaluasi ternyata tidak efektif dalam meningkatkan kemandirian petani, karenanya 

pada tahun anggaran 2013, belanja bantuan sosial benih unggul dikembalikan lagi 

ke dalam jenis belanja subsidi benih. 

 

 
Sumber: DJA Kemenkeu (2013) dan LKPP Tahun 2005-2012 

Gambar 34 Perbandingan realisasi anggaran Kementerian Pertanian dengan 

alokasi subsidi pupuk dan benih tahun anggaran 2005-2012 
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Pupuk dan benih merupakan faktor input yang sangat strategis dalam 

peningkatan produktivitas pertanian. Peran strategis pupuk dan benih unggul 

dalam mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian yang dihasilkan, terutama untuk komoditas tanaman pangan menjadikan 

alokasi anggaran untuk belanja subsidi pupuk dan benih relatif tinggi, bahkan 

pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, alokasi anggaran untuk subsidi 

pupuk dan benih lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk 

Kemtan (Gambar 34). Hasil penelitian Rachbini (2006) menyebutkan bahwa 

harga pupuk merupakan faktor yang sangat sensitif bagi aspek produksi pertanian, 

khususnya tanaman pangan, dimana semakin tinggi harga pupuk, maka 

permintaan sektor pertanian akan pupuk menjadi lebih rendah. Kondisi ini akan 

menurunkan tingkat produktivitas sektor pertanian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Agustian (2012) juga menyimpulkan bahwa kebijakan peningkatan harga 

pupuk dan benih dapat mengakibatkan penurunan permintaan pupuk dan benih. 

Kenaikan harga pupuk dan benih juga mengakibatkan penurunan keuntungan dan 

keunggulan kompetitif dan komparatif usaha tani jagung di wilayah kajian.    

Alokasi anggaran subsidi pupuk dan benih yang cukup besar dengan tujuan 

untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian ternyata masih kurang dirasakan manfaatnya oleh petani sasaran dan 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam 

sistem distribusi pupuk dan benih bersubsidi, baik dalam kaitannya dengan 

ketepatan jumlah, jenis, waktu, mutu, harga, lokasi, maupun pendistribusiannya 

pada kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian 

Pertanian, didapatkan informasi bahwasannya masih terdapat permasalahan terkait 

dengan pendistribusian pupuk dan benih bersubsidi. Jumlah pupuk bersubsidi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang belum mampu mencukupi kebutuhan 

kelompok petani sasaran serta keterlambatan dalam pendistribusian pupuk dan 

benih bersubsidi, dimana pupuk dan benih bersubsidi baru tersedia setelah musim 

tanam merupakan permasalahan utama pada subsidi pupuk dan benih. Perkiraan 

kebutuhan jumlah dan jenis pupuk serta benih yang disusun oleh pemerintah 

daerah selama ini juga masih belum akurat, sehingga proyeksi kebutuhan jumlah 

dan jenis pupuk serta benih untuk masing-masing daerah yang disusun belum 

mampu menggambarkan tingkat kebutuhan pupuk dan benih bersubsidi yang 

sebenarnya. Perbedaan harga antara pupuk dan benih bersubsidi serta pupuk dan 

benih non subsidi juga seringkali mengakibatkan penyalahgunaan dalam 

pendistribusian pupuk dan benih, dimana pupuk dan benih bersubsidi justru dijual 

ke pengecer, diekspor atau justru malah didistribusikan kepada perusahaan 

perkebunan besar.  

Kondisi ini mengindikasikan bahwa manajemen distribusi dan sistem 

kelembagaan dari subsidi pupuk dan benih unggul belum sepenuhnya tepat. Susila 

(2010) menyatakan bahwa belanja pemerintah untuk subsidi pupuk disamping 

berdampak positif terhadap peningkatan modal petani, pengembangan pasar 

pupuk yang sebelumnya belum berfungsi sehingga menekan biaya distribusi, 

adopsi teknologi, peningkatan efektivitas penyuluhan dan organisasi petani, serta 

perbaikan pendapatan usaha tani, subsidi pupuk yang tidak dipertimbangkan 

dengan baik dan dilaksanakan melalui mekanisme yang baik akan menimbulkan 

berbagai dampak negatif, diantaranya munculnya dualisme pasar, penggunaan 

pupuk yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan degradasi 
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lahan, tidak optimalnya perkembangan industri pupuk, serta besarnya biaya yang 

dikeluarkan disbanding dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini hendaknya 

menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mencermati anggaran subsidi pupuk 

maupun benih serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan manajemen 

pendistribusian agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. 

 

Implikasi Manajerial 

Alur bisnis proses penganggaran belanja pemerintah pusat secara umum 

dapat dibagi menjadi empat tahapan, yakni: (a) tahap perencanaan, yang dimulai 

pada bulan Januari hingga April; (b) tahap penyusunan, yang dilaksanakan pada 

bulan Mei hingga Juli; (c) tahap pembahasan, yang dilaksanakan pada bulan 

Agustus hingga Oktober; dan (d) tahap penetapan, yang dilaksanakan pada bulan 

November sampai dengan Desember, melalui penetapan Keputusan Presiden 

tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) dan Dokumen Hasil 

Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (DHP RDP 

BUN) yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengesahan dokumen 

pelaksanaan anggaran (DIPA). Melalui penetapan dokumen pelaksanaan 

anggaran, masing-masing KPA dapat menggunakan anggaran untuk membiayai 

pelaksanaan program kerjanya guna mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan, sesuai dengan yang tertera pada dokumen DIPA.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian penerapan pendekatan 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM dalam penyusunan RKA-K/L di Kemtan 

serta hasil analisis pengaruh realisasi belanja Kemtan untuk program penelitian 

dan penyuluhan pertanian; program pengadaan prasarana dan sarana pertanian; 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian; serta 

subsidi benih dan pupuk terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian, dapat 

diidentifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam 

pelaksanaan pendekatan penganggaran terpadu, PBK dan KPJM serta 

permasalahan dalam pelaksanaan realisasi belanja untuk setiap program kerja di 

Kementerian Pertanian yang diteliti ke dalam masing-masing tahapan proses 

bisnis penganggaran, termasuk tahapan pelaksanaan anggaran dan evaluasi atas 

pelaksanaan anggaran, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 35. 

Pemetaan kendala dan permasalahan yang masih dihadapi oleh Kemtan 

dalam pelaksanaan proses penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM serta efektifitas dalam pelaksanaan 

realisasi belanja pada program penelitian dan penyuluhan pertanian; program 

pengadaan prasarana dan sarana pertanian; program peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu komoditas pertanian; serta subsidi benih dan pupuk 

terhadap peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebagaimana dituangkan 

pada Gambar 35 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai titik kritis 

implementasi penganggaran terpadu, PBK dan KPJM serta efektifitas realisasi 

belanja pada program kerja yang dilaksanakan oleh Kemtan. Hal ini untuk 

mempermudah penyusunan rekomendasi terkait dengan rencana tindak lanjut 

dalam rangka memperbaiki proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran dalam 

setiap tahapan proses penyusunan RKA-K/L, sebagaimana pada Gambar 36.  
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Gambar 35 Kendala dan permasalahan penerapan penganggaran terpadu, PBK dan KPJM dalam setiap tahapan penganggaran di Kemtan 
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Gambar 36   Rekomendasi perbaikan penerapan penganggaran terpadu, PBK dan KPJM pada setiap tahapan penganggaran di Kemtan

123 
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Berdasarkan hasil analisis gap terhadap pelaksanaan konsep penganggaran 

terpadu, PBK dan KPJM di Kemtan serta analisis regresi linier berganda terkait 

dengan efektifitas realisasi belanja di Kemtan untuk program penelitian dan 

penyuluhan, program pengadaan prasarana dan sarana pertanian, program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta program 

subsidi pupuk dan benih, maka dapat dirumuskan beberapa implikasi manajerial 

bagi pihak di Kemtan, Kemenkeu dan Bappenas, sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Kementerian Pertanian, diperlukan tindak lanjut: 

a. Perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh 

jajaran di Kemtan dalam penerapan sistem penganggaran berbasis 

kinerja melalui pemberian reward and punishment di tingkat internal 

Kementerian Pertanian. Dalam hal ini peran satuan pengendali intern 

pemerintah pada masing-masing unit kerja di Kementerian Pertanian 

dalam mengurangi potensi dan ruang gerik terjadinya bentuk kesalahan 

dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi 

pemerintah serta dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan 

yang sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif juga perlu 

dioptimalkan.  

b. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur perencana melalui pendidikan, 

pelatihan, maupun sosialisasi secara intensif terkait dengan penyusunan 

rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan konsep penganggaran 

terpadu, PBK dan KPJM agar rencana kerja dan anggaran yang 

dihasilkan dapat memenuhi keseluruhan prinsip dan komponen yang 

membentuk penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagaimana yang 

diamatkan dalam pedoman dan peraturan perundangan. Peningkatan 

jumlah aparatur perencana pada satuan kerja yang masih membutuhkan 

juga diperlukan untuk menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan 

kualitas dokumen rencana kerja dan anggaran yang dihasilkan.   

c. Perlunya keterlibatan aparat pengawas internal dalam pelaksanaan 

revieu terhadap dokumen RKA-K/L yang telah disusun oleh masing-

masing satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian sebelum 

pelaksanaan penelaahan dokumen RKA-K/L oleh aparatur penelaah di 

DJA untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian atas isi dokumen 

RKA-K/L yang telah disusun dan memastikan kelengkapan dokumen 

pendukung guna meminimalkan adanya tanda bintang/blokir. 

Peningkatan integritas dari aparat pengawas internal juga menjadi poin 

penting untuk menjaga agar dokumen RKA-K/L yang dihasilkan oleh 

masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian sesuai 

dengan norma dan peraturan yang berlaku. Peningkatan kapasitas aparat 

pengawas internal terkait dengan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran yang sesuai dengan konsep penganggaran terpadu, PBK dan 

KPJM dalam hal ini juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun 

sosialisasi.     

d. Perlunya evaluasi mekanisme pengalokasian anggaran ke dalam jenis 

belanja yang secara efektif mampu mendorong peningkatan kinerja 

sektor pertanian. Hal ini diperlukan mengingat realisasi anggaran 

Kemtan untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian serta 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 
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pertanian justru berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

pertumbuhan PDB sektor pertanian.  

e. Anggaran pada Badan Litbang Pertanian yang sebagian besar 

dialokasikan untuk jenis belanja pegawai (sebesar 35-50 persen selama 

tahun anggaran 2005-2012) perlu dikaji ulang, sehingga anggaran yang 

benar-benar digunakan untuk kegiatan penelitian dapat ditingkatkan. 

Koordinasi yang baik dengan unit eselon 1 lain maupun satuan kerja 

perangkat daerah terkait dengan penyebarluasan hasil pertanian juga 

diperlukan guna mengefektifkan implementasi hasil-hasil pertanian 

hingga tingkat usaha tani.  

f. Jenis belanja bantuan sosial yang mendominasi alokasi anggaran pada 

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas 

pertanian serta program peningkatan prasarana dan sarana pertanian 

juga perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya di lapangan. Penetapan 

petani atau kelompok tani sasaran perlu dilakukan secara lebih selektif 

dan transparan, tanpa intervensi yang berlebih dari pihak legislatif. 

Proses pembinaan secara intensif terhadap petani atau kelompok tani 

penerima bantuan sosial juga menjadi faktor penting untuk mendorong 

keberlangsungan usaha tani. 

g. Alokasi anggaran subsidi pupuk dan benih yang cukup besar jika 

dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Pertanian, justru 

dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

PDB sektor pertanian. Hingga saat ini, subsidi pupuk dan benih masih 

dianggap penting mengingat pupuk dan benih merupakan faktor input 

yang sangat strategis dalam peningkatan produktivitas pertanian. 

Kondisi ini mengharuskan Kemtan untuk memperbaiki manajemen 

distribusi dan sistem kelembagaan dari subsidi pupuk dan benih unggul.   

2. Bagi pihak Kemenkeu  diperlukan tindak lanjut: 

a. Perlunya perubahan paradigma dari aparatur penelaah di DJA yang 

selama ini lebih banyak menjalankan fungsi administratif dibandingkan 

dengan fungsinya sebagai budget analys. Guna mencapai perubahan ini, 

perlu dilakukan perbaikan sistem maupun prosedur penelaahan di DJA 

agar fungsinya sebagai budget analys dapat ditingkatkan. 

b. Perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur penelaah melalui 

recruitment, pendidikan, pelatihan dan sosialisasi secara lebih intensif 

agar dokumen penganggaran yang dihasilkan sesuai dengan konsep 

penganggaran terpadu, PBK dan KPJM. 

c. Perlunya pembangunan suatu sistem aplikasi perencanaan dan 

penganggaran yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaan dan pelaporan, guna meminimalisir adanya 

ketidaksesuaian dan tindakan penyimpangan terhadap pengelolaan 

keuangan Negara. Saat ini sebenarnya Kementerian Keuangan mulai 

membangun aplikasi SPAN dan SAKTI yang mengintegrasikan 

berbagai proses bisnis instansi pemerintah, mulai dari aplikasi 

penganggaran, komitmen, pembayaran, perbendaharaan, persediaan, 

asset tetap, pelaporan dan administratif. Namun demikian, hingga saat 

ini aplikasi SPAN maupun SAKTI belum dapat digunakan oleh instansi 

pemerintah.  
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d. Perlunya pengkajian ulang terhadap peraturan tentang mekanisme 

pemberian reward and punishment bersama dengan Bappenas agar 

mampu mendorong Kementerian Negara/Lembaga hingga pada tataran 

satuan kerja di bawahnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai target kinerjanya. 

3. Bagi pihak Bappenas diperlukan tindak lanjut: 

a. Dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 

yang baik, Bappenas perlu mengaji penetapan peraturan dan pedoman 

arsitektur dan informasi kinerja (logic model) dalam rangka 

memudahkan proses perencanaan, penganggaran serta evaluasi dan 

pengukuran kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  

b. Perlu dilakukan pengkajian untuk menyederhanakan peraturan yang 

terkait dengan kewajiban pelaporan hasil evaluasi kinerja K/L yang 

dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah yang berkepentingan. 

Hal ini mengingat peraturan terkait dengan kewajiban untuk 

melaporkan evaluasi kinerja cukup banyak, sehingga justru dinilai oleh 

pihak K/L membebani, dimana pada dasarnya setiap laporan memiliki 

substansi yang sama dan hanya berbeda dari sisi format pelaporan. 

c. Perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam terkait dengan 

pembagian alokasi anggaran Kemtan ke dalam masing-masing program 

kerja oleh Deputi Pendanaan dan Pembangunan. Pembagian alokasi 

anggaran ke dalam masing-masing program kerja merupakan hal yang 

sangat krusial  untuk memastikan bahwa besarnya alokasi anggaran 

untuk masing-masing program kerja telah sesuai dengan tingkat 

kebutuhan, sehingga meminimalkan terjadinya overbudget maupun 

underbudget yang dapat mengakibatkan inefisiensi maupun 

inefektivitas dalam penggunaan anggaran. 
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6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Seluruh prinsip dan komponen yang menyusun konsep penganggaran terpadu, 

penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada 

dasarnya telah dilaksanakan oleh Kemtan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran. Namun demikian, masih terdapat banyak kesenjangan partial dalam 

setiap komponen pembentuknya yang mengakibatkan tujuan dari pelaksanaan 

konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka 

pengeluaran jangka menengah masih belum tercapai. 

2. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa realisasi belanja 

Kementerian Pertanian untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian serta 

program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. 

Sedangkan realisasi belanja Kementerian Pertanian untuk program pengadaan 

prasarana dan sarana pertanian serta program subsidi pupuk dan benih tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Hal ini 

diindikasikan disebabkan oleh penggunaan anggaran ke dalam jenis belanja 

maupun kegiatan yang kurang tepat (miss allocation) dalam mendukung 

peningkatan kinerja yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi sektoral serta 

pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif di lapangan. 

 

Saran 

1. Untuk melengkapi dan memperbaiki hasil penelitian ini, sebaiknya pada 

penelitian selanjutnya memperhatikan alokasi anggaran pemerintah dalam 

bentuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), serta alokasi 

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga lain yang terkait erat dengan 

pelaksanaan program yang ada di Kementerian Pertanian. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendalami pengaruh 

kebijakan fiskal pada kinerja masing-masing subsektor pertanian (tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan). 

3. Penelitian mengenai analisis implementasi penganggaran terpadu, penganggaran 

berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah dapat 

disempurnakan dengan mengaitkan hasil implementasi konsep reformasi 

perencanaan dan penganggaran dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) di Kementerian Pertanian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA EVALUASI IMPLEMENTASI 

PENYUSUNAN RKA-K/L DI KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM 

RANGKA MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN 

 

Narasumber Yth.  

Saya Aprilia Sukmawati, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Manajemen dan 

Bisnis, Institut Pertanian Bogor, sedang mengadakan penelitian mengenai 

Implementasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian 

dalam rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian di bawah bimbingan Prof. Ir. 

Hermanto Siregar, M.Ec., Ph.D dan Ir. Nunung Nuryartono, MS., Ph.D. Penelitian 

ini merupakan bagian dari tesis yang sedang saya lakukan. Demi tercapainya hasil 

penelitian yang diinginkan, mohon kesediaan waktu Anda untuk melakukan 

wawancara dan pengisian kuisioner. Atas kerjasama dan partisipasinya, saya 

ucapkan terimakasih.  

 

Tatacara pengisian: 

Sebelas pertanyaan yang dikemukakan dalam wawancara ini berupa pertanyaan 

terbuka, dimana narasumber dapat menuangkan semua jawaban yang relevan dengan 

pertanyaan. 

 

DATA RESPONDEN  

Tanggal  : 

Nama Narasumber : 

Jabatan  : 

Alamat : 

No Telepon : 

Email : 
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Daftar Pertanyaan : 

 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan konsep unified budget di 

Kementerian Pertanian hingga saat ini, apakah sudah berjalan dengan baik? 

Adakah kekurangan dalam pelaksanaannya dan apa yang Bapak/Ibu 

rekomendasikan untuk perbaikan pelaksanaan konsep unified budget ke 

depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Menurut Bapak/Ibu,  apakah Kementerian Pertanian telah menyusun 

indikator dan target kinerja dengan baik? Adakah permasalahan atau 

kekurangan terkait dengan rumusan indikator dan target kinerja dan apa yang 

Bapak/Ibu rekomendasikan untuk perbaikan dalam penyusunan indicator dan 

target kinerja ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lanjutan Daftar Pertanyaan : 
 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam penyusunan dokumen RKAKL 

Kementerian Pertanian telah mengacu pada sasaran dan target kinerja 

sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP, Renstra K/L maupun Renja 

K/L? Adakah kendala ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya dan apa 

yang Bapak/Ibu rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Menurut Bapak/Ibu,  apakah prinsip lets the manager manage atau adanya 

fleksibilitas bagi pengelola anggaran dalam melaksanakan tugas pengelolaan 

anggaran telah terwujud? Adakah permasalahan atau kekurangan terkait 

dengan penerapan prinsip lets the manager manages dan apa yang Bapak/Ibu 

rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lanjutan Daftar Pertanyaan : 
 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah rumusan program dan kegiatan di Kementerian 

Pertanian telah mencerminkan tupoksi dari masing-masing unit kerja yang 

melaksanakan? Adakah overlapping antara satuan kerja yang satu dengan 

yang lain dalam melaksanakan tupoksinya? Adakah kendala ataupun 

kekurangan dalam pelaksanaannya dan apa yang Bapak/Ibu rekomendasikan 

untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:……………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………..…… 

6. Menurut Bapak/Ibu,  apakah standar biaya yang telah ditetapkan telah 

membantu Kementerian Pertanian dalam menyusun RKAKL? Apa kendala 

atau permasalahan dalam penggunaan standar biaya masukan (SBM) maupun 

standar biaya keluaran (SBK)? Adakah permasalahan atau kekurangan terkait 

dengan penerapan standar biayadan apa yang Bapak/Ibu rekomendasikan 

untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………

………..……………………..………………………………………………… 
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Lanjutan Daftar Pertanyaan : 
 

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi pencapaian kinerja program dan 

kegiatan yang selama ini dilaksanakan telah berjalan dengan efektif? Adakah 

kendala ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya dan apa yang Bapak/Ibu 

rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. Menurut Bapak/Ibu,  apakah penerapan reward and punishment yang telah 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2010 efektif dalam 

memacu kinerja Kementerian Pertanian? Adakah permasalahan atau 

kekurangan terkait dengan penerapan mekanisme reward and punishmentdan 

apa yang Bapak/Ibu rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lanjutan Daftar Pertanyaan : 
 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kementerian Pertanian telah melakukan 

penyusunan estimasi kebutuhan sumberdaya anggaran jangka menengah? 

Adakah kendala atau kekurangan yang terkait dengan pelaksanaan estimasi 

anggaran jangka menengah dan apa yang Bapak/Ibu rekomendasikan untuk 

perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam menyusun estimasi kebutuhan 

sumberdaya anggaran jangka menengah, Kementerian Pertanian telah 

mengacu pada hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya? Adakah 

permasalahan atau kekurangan terkait dengan pelaksanaannya dan apa yang 

Bapak/Ibu rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Lanjutan Daftar Pertanyaan : 
 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kementerian Pertanian telah melakukan 

penyusunan daftar prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka 

menengah sebagai salah satu dasar dalam mengestimasi kebutuhan 

sumberdaya anggaran di tahun-tahun berikutnya? Adakah permasalahan atau 

kekurangan terkait dengan pelaksanaannya dan apa yang Bapak/Ibu 

rekomendasikan untuk perbaikan ke depannya? 

 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

*TERIMAKASIH* 
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Lampiran 2 Data triwulan PDB nominal sektor pertanian dan realisasi anggaran 

nominal per program tahun 2005-2012 (dalam ribu rupiah) 

 
Tahun Triwulan 

ke- 

PDB Nominal 

Sektor Pertanian 

RDE IA SA (*) KA 

2005 1 71,896,800,000  41,365,886 1,673,644 751,906,144 14,131,853 

 

2 71,189,600,000  98,537,361 4,828,879 662,061,832 50,760,664 

 

3 76,605,800,000  219,525,694 35,690,303 615,790,584 286,207,026 

 

4 62,276,000,000  445,010,488 149,448,875 613,092,401 976,805,118 

2006 1 85,908,000,000  89,845,716 9,273,433 653,967,283 58,297,007 

 

2 80,822,100,000  219,633,806 47,867,611 738,415,229 280,622,980 

 

3 90,767,900,000  280,496,785 172,229,913 866,436,240 454,172,991 

 

4 71,324,400,000  517,228,602 689,666,143 1,038,030,315 961,383,586 

2007 1 95,926,000,000  132,926,831 6,126,451 1,129,046,556 47,534,430 

 

2 102,950,300,000  333,333,705 37,000,219 1,437,447,119 288,079,595 

 

3 119,557,300,000  310,486,964 109,499,733 1,839,081,106 762,729,526 

 

4 89,646,500,000  630,844,189 394,041,698 2,333,948,516 1,909,285,795 

2008 1 125,889,300,000  119,917,610 9,161,725 3,375,464,625 50,566,478 

 

2 137,703,100,000  322,823,875 113,893,581 3,875,432,772 347,405,193 

 

3 159,538,600,000  387,311,103 376,297,729 4,287,268,233 632,963,704 

 

4 115,900,600,000  587,276,559 420,854,817 4,610,971,008 1,185,279,692 

2009 1 155,452,000,000  160,549,471 8,545,943 4,747,264,224 65,687,615 

 

2 160,465,000,000  547,188,861 153,833,772 4,934,412,375 405,226,725 

 

3 180,571,000,000  600,885,907 339,675,426 5,073,138,589 469,130,233 

 

4 138,971,000,000  915,241,201 284,267,431 5,163,442,865 1,059,814,207 

2010 1 183,813,300,000  149,986,564 13,049,875 5,272,434,087 80,393,021 

 

2 187,461,900,000  440,117,702 152,408,615 5,239,050,936 482,597,542 

 

3 206,769,800,000  504,201,292 330,864,236 5,130,402,295 569,823,455 

 

4 159,752,300,000  932,926,326 343,548,761 4,946,488,164 1,623,230,305 

2011 1 209,317,000,000  194,201,893 34,883,436 4,429,091,880 131,551,911 

 

2 208,277,100,000  574,984,984 1,338,469,350 4,197,933,433 1,138,274,410 

 

3 225,613,200,000  635,632,181 1,459,939,435 3,994,796,162 1,303,158,615 

 

4 169,767,700,000  881,599,627 1,979,093,018 3,819,680,065 4,357,204,554 

2012 1 230,089,800,000  364,705,005 804,218,044 3,672,585,144 764,783,014 

 

2 228,437,600,000  661,277,205 1,402,165,986 3,553,511,397 2,275,447,590 

 

3 246,506,800,000  571,886,617 608,124,839 3,462,458,825 1,268,539,841 

 

4 175,139,400,000  943,050,860 970,009,293 3,399,427,428 4,580,382,199 

 

Keterangan:  

(*)  Data triwulan sebagai hasil interpolasi dari data realisasi anggaran subsidi tahunan 

dengan menggunakan aplikasi eviews. 
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Lampiran 3  Data triwulan PDB riil sektor pertanian dan realisasi anggaran riil per 

program (setelah dibagi dengan PDB deflator) tahun 2005-2012 (dalam 

ribu rupiah) 

 
Tahun Triwulan 

ke- 

PDB Riil Sektor 

Pertanian 

RDE IA SA (*) KA 

2005 1 50,231,100,000 289,005 11,693 5,253,234 98,733 

 

2 51,578,900,000 713,931 34,987 4,796,827 367,776 

 

3 54,694,000,000 1,567,341 254,817 4,396,541 2,043,423 

 

4 41,455,200,000 2,962,297 994,835 4,081,166 6,502,288 

2006 1 53,896,600,000 563,670 58,179 4,102,832 365,741 

 

2 52,250,200,000 1,419,898 309,456 4,773,737 1,814,183 

 

3 56,003,300,000 1,730,650 1,062,649 5,345,864 2,802,223 

 

4 42,146,700,000 3,056,384 4,075,345 6,133,883 5,680,966 

2007 1 51,824,100,000 718,138 33,098 6,099,683 256,805 

 

2 55,537,100,000 1,798,187 199,600 7,754,387 1,554,061 

 

3 60,979,300,000 1,583,615 558,495 9,380,095 3,890,244 

 

4 42,967,900,000 3,023,660 1,888,656 11,186,702 9,151,278 

2008 1 55,410,900,000 527,824 40,326 14,857,302 222,571 

 

2 58,375,100,000 1,368,515 482,818 16,428,735 1,472,720 

 

3 62,997,200,000 1,529,380 1,485,891 16,929,188 2,499,391 

 

4 45,426,400,000 2,301,788 1,649,510 18,072,367 4,645,618 

2009 1 58,815,000,000 607,436 32,333 17,961,194 248,528 

 

2 59,761,000,000 2,037,862 572,914 18,376,931 1,509,161 

 

3 65,162,000,000 2,168,395 1,225,774 18,307,251 1,692,933 

 

4 47,527,000,000 3,130,054 972,172 17,658,573 3,624,482 

2010 1 60,579,700,000 494,314 43,009 17,376,462 264,953 

 

2 61,314,000,000 1,439,513 498,490 17,135,598 1,578,453 

 

3 65,729,900,000 1,602,802 1,051,782 16,308,998 1,811,408 

 

4 49,242,100,000 2,875,655 1,058,956 15,247,071 5,003,450 

2011 1 62,734,300,000 582,042 104,549 13,274,411 394,274 

 

2 63,588,300,000 1,755,465 4,086,431 12,816,553 3,475,223 

 

3 67,273,800,000 1,895,341 4,353,277 11,911,764 3,885,785 

 

4 49,858,200,000 2,589,124 5,812,296 11,217,821 12,796,449 

2012 1 65,218,200,000 1,033,744 2,279,530 10,409,822 2,167,752 

 

2 66,264,700,000 1,918,219 4,067,374 10,307,951 6,600,571 

 

3 70,992,300,000 1,646,995 1,751,359 9,971,648 3,653,310 

 

4 49,954,400,000 2,689,831 2,766,724 9,696,068 13,064,464 

Keterangan:  

(*)  Data triwulan sebagai hasil interpolasi dari data realisasi anggaran subsidi tahunan 

dengan menggunakan aplikasi eviews. 
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Lampiran 4 Data triwulan pertumbuhan PDB riil sektor pertanian (rasio) dan 

persentase realisasi anggaran riil per program terhadap PDB riil sektor 

pertanian tahun 2005-2012 

 
Tahun Triwulan 

ke- 

Pertumbuhan 

PDB 

(Y) 

RDE 

(X1) 

IA 

(X2) 

SA (*) 

(X3) 

KA 

(X4) 

2005 1 0.2875477 0.0005754 0.0000233 0.0104581 0.0001966 

 

2 0.0268320 0.0013842 0.0000678 0.0093000 0.0007130 

 

3 0.0603949 0.0028657 0.0004659 0.0080384 0.0037361 

 

4 -0.2420521 0.0071458 0.0023998 0.0098448 0.0156851 

2006 1 0.3001168 0.0010458 0.0001079 0.0076124 0.0006786 

 

2 -0.0305474 0.0027175 0.0005923 0.0091363 0.0034721 

 

3 0.0718294 0.0030903 0.0018975 0.0095456 0.0050037 

 

4 -0.2474247 0.0072518 0.0096694 0.0145536 0.0134790 

2007 1 0.2296123 0.0013857 0.0000639 0.0117700 0.0004955 

 

2 0.0716462 0.0032378 0.0003594 0.0139625 0.0027982 

 

3 0.0979922 0.0025970 0.0009159 0.0153824 0.0063796 

 

4 -0.2953691 0.0070370 0.0043955 0.0260350 0.0212979 

2008 1 0.2895883 0.0009526 0.0000728 0.0268130 0.0004017 

 

2 0.0534949 0.0023443 0.0008271 0.0281434 0.0025229 

 

3 0.0791793 0.0024277 0.0023587 0.0268729 0.0039675 

 

4 -0.2789140 0.0050671 0.0036312 0.0397838 0.0102267 

2009 1 0.2947317 0.0010328 0.0000550 0.0305385 0.0004226 

 

2 0.0160843 0.0034100 0.0009587 0.0307507 0.0025253 

 

3 0.0903767 0.0033277 0.0018811 0.0280950 0.0025980 

 

4 -0.2706332 0.0065858 0.0020455 0.0371548 0.0076262 

2010 1 0.2746376 0.0008160 0.0000710 0.0286836 0.0004374 

 

2 0.0121212 0.0023478 0.0008130 0.0279473 0.0025744 

 

3 0.0720211 0.0024385 0.0016002 0.0248121 0.0027558 

 

4 -0.2508417 0.0058398 0.0021505 0.0309635 0.0101609 

2011 1 0.2739973 0.0009278 0.0001667 0.0211597 0.0006285 

 

2 0.0136130 0.0027607 0.0064264 0.0201555 0.0054652 

 

3 0.0579588 0.0028174 0.0064710 0.0177064 0.0057761 

 

4 -0.2588764 0.0051930 0.0116577 0.0224995 0.0256657 

2012 1 0.3080737 0.0015851 0.0034952 0.0159615 0.0033238 

 

2 0.0160461 0.0028948 0.0061381 0.0155557 0.0099609 

 

3 0.0713442 0.0023200 0.0024670 0.0140461 0.0051461 

 

4 -0.2963406 0.0053846 0.0055385 0.0194098 0.0261528 

Keterangan:  

(*) Data triwulan sebagai hasil interpolasi dari data realisasi anggaran subsidi tahunan 

dengan menggunakan aplikasi eviews. 
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Lampiran 5 Hasil analisis regresi linier berganda 

 
 
Regression Analysis: PDB Growth versus RDE, IA, SA, KA 
 
 
The regression equation is 

PDB Growth = 0.335 - 74.8 RDE + 1.58 IA - 1.64 SA - 6.68 KA 

 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P       VIF 

Constant      0.33527     0.03541       9.47    0.000 

RDE            -74.75       10.92      -6.84    0.000       2.9 

IA              1.583       6.582       0.24    0.812       2.2 

SA             -1.639       1.484      -1.10    0.279       1.1 

KA             -6.679       3.676      -1.82    0.080       4.1 

 

S = 0.07179     R-Sq = 88.9%     R-Sq(adj) = 87.2% 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF          SS          MS         F        P 

Regression         4     1.11008     0.27752     53.85    0.000 

Residual Error    27     0.13914     0.00515 

Total             31     1.24922 

 

 

 

Lampiran 6 Hasil uji normalitas 
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Lampiran 7 Hasil uji heteroskedastisitas 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 8  Hasil uji korelasi antara realisasi anggaran Badan Litbang pertanian 

(RA) dengan jumlah varietas hasil pertanian yang dihasilkan (JV), 

jumlah teknologi yang diusulkan mendapatkan hak paten (JT) dan 

jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten (JTP)  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

146 

Lampiran 9  Hasil uji korelasi antara jumlah fungsional peneliti di Badan Litbang 

pertanian (JFP) dengan jumlah varietas hasil pertanian yang dihasilkan 

(JV), jumlah teknologi yang diusulkan mendapatkan hak paten (JT) dan 

jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten (JTP) 
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