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“Keuangan Negara dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, 
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bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan”   PS 3(1) UU No 17 Th 2003 

SEMANGAT “GOOD GOVERNANCE” 
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1. Tantangan utama dalam pengelolaan APBN adalah terbatasnya ruang 

gerak fiskal sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan, karena 
itu dalam penyusunan RKA-K/L diterapkan kebijakan Penganggaran 
Berbasis Kinerja (PBK), dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen yaitu 
Indikator Kinerja, Standar Biaya Keluaran dan Evaluasi Kinerja; 

 

2. Evalusi Kinerja sebagai salah satu instrumen PBK mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam penganggaran yaitu  sebagai : 

a. umpan balik (feedback)  guna meningkatkan  kualitas perencanaan 
dan prioritas alokasi angggaran  belanja untuk kebijakan dan sasaran 
strategis pembangunan  tahun anggaran berikutnya; 

b. acuan untuk pemberian bimbingan teknis kepada K/L dalam rangka 
meningkatkan kualitas  belanja (quality of spending); dan 

c. bahan pertimbangan dalam penetapan pagu anggran & Reward/ 
Punishment. 

 
 
 
 

LATAR BELAKANG 



4 

 
 
 

 
1. Pasal 19 dan Pasal 20 PP No 90 Th 2010 tentang Tata Cara Penyusunan                 

RKA-K/L  terkait amanat bahwa:   
a. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja 

atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan, 
paling sedikit terdiri atas tingkat keluaran (output); capaian hasil 
(outcome); tingkat efisiensi;konsistensi antara perencanaan dan 
implementasi; dan realisasi penyerapan anggaran. 
 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas 
pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 
 
 

2. Inpres No 9 Th 2010 dan No 17 Th  2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, terkait  instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan 
untuk membuat ketentuan tata cara pengukuran dan evaluasi kinerja atas 
pelaksanaan RKA-K/L 
 

3. Permenkeu No 249/PMK.02/2011  tentang Tata Cara Pengukuran dan 
Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, yang berorientasi pada hasil 
(outcome oriented)  dari suatu program dan didukung oleh TI berbasis WEB 
(Aplikasi SMART)    

 

   

 
 
 

LANDASAN HUKUM 
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PROGRAM 

RKA-K/L 

Masukan Kegiatan Keluaran 

2. Aspek Manfaat 

3. Aspek Konteks 

Hasil 

 

Dalam rangka menghasilkan informasi 
mengenai pelaksanaan  program, 
variabel yang diukur : 

1. Penyerapan anggaran 
2. Konsistensi antara perencanaan 

dan implementasi 
3. Pencapaian keluaran 
4. Efisiensi 
 

1. Aspek Implementasi  

 

 

 

Dalam rangka menghasilkan 

informasi mengenai perubahan yg 
terjadi dalam masyarakat dan/atau 
pemangku kepentingan sebagai 

penerima manfaat atas keluaran yg 
telah dicapai, variabel yang diukur : 

1. Capaian Indikator Kinerja utama 
 

 

 

 
Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, 
kegiatan, keluaran, dan hasil apakah  masih relevan dengan dinamika 

perkembangan keadaan, termasuk kebijakan Pemerintah. 

Obyek dan Aspek Evaluasi Kinerja RKA-K/L 

MONEV KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKAKL 
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BOBOT PENILAIAN 
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Terima Kasih 
 


