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ABSTRACT 
 
Implementation of policies in the field of revenue and expenditure budget planning 

is a continuous process, compiled every budget year in the current year for the 
implementation of activities and budget one fiscal year next. 

Budget preparation is not an instant activity but is a systematic, reational process 
based on data and information to produce an outcome that approaches the desire for the 
organization and officials to achieve the goals through existing programs and activities 
that are tailored to the task and function of the Work Unit within the Geological Agency. 

Implementation of budget planning policy is not always in accordance with the 
expected, the various problems or constraints in the budget planning process is 
inseparable from the policy of relevant parties from both executive and legislative 
officials. The results of the implementation of budget planning policy are set out in the 
form of Activity List document described in the form of Work Plan and Budget of 
Ministry/Institution of Work Unit in Geological Agency. 
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A. PENDAHULUAN 

Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) setiap tahun anggaran melakukan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dimaksudkan sebagai dasar 
untuk menyususun kegiatan  dalam setiap program yagn telah ditetapkan. 

Kegiatan menyusun anggaran yang dilakukan mulai 5 tahun kebelakang telah 
mensyaratkan anggaran berbasis kinerja yang telah tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan adanya Rencana Kegiatan Anggaran dan 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) inilah setiap K/L melaksanakan kegiatan setiap tahun 
anggaran. 

Badan Geologi sebagai salah satu unit utama atau organisasi Eselon I di Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral taat dan patuh menyusun rencana kerja kegiatan dan 
anggaran setiap tahun anggaran. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk 
tahun berjalan disusun pada tahun anggaran sebelumnya dan demikian seterusnya. 
Keterlambatan penyusunan RKA-KL akan menyebabkan tidak diterimanya RKA-KL dan 
akan menghambat RKA-KL di tingkat Kementerian dan bahkan secara nasional. 
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B. TINJAUAN TEORI 
 
1. Arti Kebijakan Publik 

Terdapat beberapa pengertian kebijakan publik, dar sekian definisi kebijakan 
publik thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pbulik “Public Policy is weahter the 
gouvernment choose to do or not to do (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakukan seuatu). 

Sedangkan James E. Anderson, mendefinisikan kebijakan publik “Public Policies are 
those policies developed by gouvermentasl bodies and officials” (Kebijakan publik adalah 
kebijaksanaan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 
pemerintah. 

 
2. Arti Implementasi Kebijakan  

Melandasi pendapat dari Thomas R. Dye dan James R. Anderson, implementasi 
kebijakan pada prinsipnya tidak terlepas dari penerapan berbagai macam kebijaksanaan-
kebijaksanaan atas putusan pilihan-pilihan yang dibuat oleh badan-badan dalam hal ini 
Badan Geologi dan pejabat-pejabat pemerintah. Yang dimaksud pejabat-pejabat 
pemerintah disini tentunya seluruh pejabat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi pejabat struktural dan pejabat 
fungsional. pejabat fugnsional terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan pejabat 
fungsional umum. 

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) 
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik 
oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut: 
a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 
b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 
c. Adanya hasil kegiatan  

 
3. Arti Perencanaan 

Perencanaan dalam arti seluas-luasanya adalah suatu proses mempersiapkan 
secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untukmencapai suatu tujuan 
tertentu. Dapat diartikan juga sebagai suatu proses penentuan tujuan, penentuan 
kegiatan dan penetuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan 
dalam pengertian lainnya diartikan sebagai usaha yang diorganisasikan berdasarkan 
perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu. (Wahjosumidjo, 
LAN-RI tahun 2000). 

Sedangkan tujuan suatu perencanaan secara umum adalah : 
a. memberikan arah bagi pelaksana 
b. menjadikan pedoman bagi pelaksana 
c. mengantisipasi kendala yang akan muncul dikemudian  
d. memudahkan dalam mencapai tujuan 
e. dengan adanya perencanaan yang menghasilkan rencana maka akan ada alat-alat 

pengukur atau standar-standar untuk pengawasan pelaksanaan dan penilaian. 
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4. Arti Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah suatu proses 

untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran meliputi anggaran pendapatan dan 
belanja negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dimulai setiap 1 Januari dan 
berakhir pada 31 Desember tahun berjalan dan  dituangkan Daftar Isian Kegiatan (DIK) 
yang dirinci secara detail dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ 
Lembaga (RKA-KL). 

 
5. Implementasi Perencanaan Anggaran 

Kebijakan perencanaan anggaran pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari 
implementasi kebijakan publik dalam bidang anggaran, dengan demikian  yang dimaksud 
implementasi kebijakan perencanaan anggaran disini adalah implementasi kebijakan   
pelaksana keputusan kebijakan dasar, dalam berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan eksekutif yang penting  untuk mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi 
yang berkaitan dengan rencana kegiatan dan anggaran, dan menyebutkan secara tegas 
tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau 
mengatur proses implementasinya. 

Dalam pengertian lain kebijakan perencanaan anggaran adalah proses 
merealisasikan berbagai  keinginan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan, 
kemudian dituangkan dalam suatu daftar yang memuat berbagai jenis data atau informasi 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

 
6. Arti Keuangan Negara 

APBN yang direncanakan setiap tahun anggaran dalam bentuk DIPA dan RKA-KL, 
pada dasarnya adalah bagian dari Keuangan Negara. berbagai pendapat tentang 
keuangan negara adalah sebagai berikut. 

Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang 
dimaksud dengan  adalah : 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman; 
b. Kewajiban negara utk melakukan tugas layanan umum pemerintahan negara dan 

membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan Negara; 
d. Pengeluaran Negara; 
e. Penerimaan Daerah; 
f. Pengeluaran daerah; 
g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau oleh pihakm lain berupa 

uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yg dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kekayaan yangg dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum; 

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dgn menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah. 

 
Sedangkan menurut Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 

Tahun 2001: 
a. Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tak 

dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena: 
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b. dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, 
baik di tingkat pusat maupun di daerah; 

c. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modak pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. 

 
Pendapat Arifin P. Soeria Atmadja mengklasifikasikan pengertian keuangan negara 

sebagai berikut keuangan negara dalam arti luas meliputi : APBN, APBD, Unit-unit Usaha 
Milik Negara dan hakekatnya seluruh kekayaan negara, keuangan negara dalam arti 
sempit yaitu hanya APBN.  

Pendapat Sudarmin, Keuangan Negara mencakup: 
Kekayaan Negara yang tidak terpisahkan, terdiri dari : 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbagi atas : 
Penerimaan : 

Penerimaan Rutin. 
Penerimaan Pembangunan. 

Pengeluaran: 
Pengeluaran Rutin. 
Pengeluaran Pembangunan. 

 
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada 

Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti 
sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan 
mempertanggung-jawabkannya. Keuangan yang meliputi APBN, APBD dan BUMN serta 
BUMD, tidaklah tepat apabila menggunakan istilah keuangan  

Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 merumuskan sebagai berikut:  

Keuangan negara adalah "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik Negara berhubung dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". 

 
7. Anggaran 

Pengertian anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci 
tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu 
tertentu; yang biasanya adalah satu tahun. Satu tahun yang dimaksud adalah satu tahun 
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. 

Daftar disini adalah suatu rincian yang meliputi judul kegiatan atau komponen 
kegiatan dan merupakan bagian dari program. Dalam setiap komponen terdiri dari mata 
anggaran atau akun,  setiap akun telah ditetapkan jenis penerimaan dan penerimaan 
jumlah pagu anggaran. Khusus mengenai penerimaan merupakan asumsi karena belum 
dapat diketahui berapa pasti akan diterima dalam satu tahun anggaran dimaksud. 

 
8. Objek Kajian 

Berdasakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 
2016 Bab XI Pasal 651 Badan Geologi merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membawahi 8 (delapan) Satuan 
Kerja yaitu: 
a. Satuan Kerja Sekretariat Badan Geologi 
b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
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c. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 
d. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
e. Pusat Survei Geologi 
f. Museum Geologi 
g. Balai Penyelidikan dan pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dan 
h. Balai Konservasi Air Tanah 

 
Satker yang ada di Badan Geologi terdiri dari 5 (lima) Satker dengan kedudukan 

sebagai Unit Kerja Eselon II, dan 3 Satker dengan kedudukan sebagai Unit Kerja Eselon III 
(Balai). 

Dalam Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 
pasal 652 tugas   Badan Geologi  adalah  menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan 
pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air 
tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. 

Sedangkan fungsi Badan Geologi berdasarkan pasal 65 menyelenggarakan fungsi: 
a.  penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya 

geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, 
serta survei geologi;  

b.  perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;  

c.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, 
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta 
survei geologi;  

d.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan 
pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, 
dan geologi lingkungan, serta survei geologi;  

e.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan 
pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, 
dan geologi lingkungan, serta survei geologi;  

f.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, 
penyelidikan, dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana 
geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;  

g.  pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan  
h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 
 

C. PEMBAHASAN 
1. Pembahasan Proses Perencanaan Anggaran di Badan Geologi 

Untuk menyelenggarakan kegiatan dalam tahun yang akan datang, disusun suatu 
daftar yang dinamakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga 
disingkat RKA-KL, RKA-KL berisi tentang nama program, nama kegiatan atau komponen 
yang berisi : 

✓ kode mata anggaran (kode MAK) atau Akun 
✓ uraian jenis kegiatan 
✓ volume kegiatan 
✓ satuan anggaran masukan 
✓ dan jumlah anggaran secara total 
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Setiap Satuan Kerja yang berjumlah 8 (delapan)  menyusun RKA-KL awal mulai 
bulan Februari tahun berjalan untuk tahun anggaran yang akan datang. Suatu proses yang 
sangat panjang. Tahapan-tahapan dilakukan, mulai penyusunan secara garis besar 
menyeluruh, komprehensif masih diberikan keleluasan menyusun kegiatan dan anggaran 
sebebasnya berdasarkan rencana kebutuhan maksimal. 

Pada bulan April-Mei tahun berjalan mulai ada rencana penyusunan kegiatan apa 
saja yang boleh diusulkan dan perkiraan pagu anggaran yang diperbolehkan. Pada 
tahapan ini maka rencana kegiatan dan anggaran awal yang disusun bulan Februari Maret 
menjadi pedoman untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran sementara yang 
ditentukan dikenal dengan pagu indikatif. Berbagai penyesuaian dilakukan baik kegiatan 
maupun Anggarannya.  

Bulan Juni-Juli akan dimatangkan rencana kegiatan berdasarkan pagu indikatif, dan 
akan menjadi pagu indikatif yang salah satu hasilnya menjadi rencana kegiatan dan 
anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bagian Rancanan APBN 
yang disusun oleh Kementerian Keuangan. 

Setelah ada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun berjalan akan terbit pagu 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan, berapa besaran 
anggaran yang diberikan kepada setiap K/L. Dalam hal ini tentunya tinggal dilakukan 
pengurangan kegiatan dan anggaran. Secara umum tidak ada penambahan dari RKA-KL 
yang diusulkan tetapi terjadi pengurangan-pengurangan. 

Mekanisme pengusulan RKA-KL: 
1) Setiap usulan Satker baik dalam RKA-KL pagu indikatif maupun RKA-KL pagu 

definitif mengusulkan  ke Unit Eselon I (Kepala Badan Geologi), Kepala Badan 
Geologi 

2) Kepala Badan Geologi mengusulkan ke Unit Eselon I (Serketaris Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dengan tembusan ke Unit 
Eselon I Inspektorat Jenderal (Inspektur Jenderal) 

3) Dilakukan revuiu antara Inspektorat Jenderal, Serketariat Jenderal dan Badan 
Geologi, hasilnya dituangkan dalam BAR (Berita Acara Reviu) atau CHR 
(Catatan Hasil Reviu). 

 
Dalam reviu ini bukan semata-mata mencari kecocokan antara kegiatan dan 

anggaran, tetapi dilakukan reviur terhadap data dukung serta harga dicocokan dengan 
harga Satuan Biaya Masukkan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Apabila Satker tidak dapat memberikan dokumen data dukung baik berupa RAB, 
TOR atau data dukung lain, maka kegiatan dan anggaran yang diusulkan akan di blokir 
atau pending. atau bahkan bisa tidak disetujui. 

Pembahasan berikutnya adalah antara Kementerian Energi dan sumber Daya 
Mineral, bersama Inspektorat Jendral dan Badan Geologi membahas dengan Kementerian 
Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila Kementerian Keuangan 
telah menyetujui seluruh usulan, maka dituangkan dalam bentuk Berita Acara Reviu. 

Pembahasan selanjutnya adalah antara Sekretariat Jenderal Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal,  Badan Geologi dengan Komisi VII DPR-
RI. Komisi VII adalah komisi di DPR yang mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Persetujuan ini akan menjadi dokumen akhir yang disampaikan ke 
Kementerian Keuangan sebagai bahan penetapan UU APBN. 

Selesai seluruh proses ini, maka pada akhir Desember tahun anggaran berjalan akan 
keluar dokumen anggaran berbentuk Daftar Isian Keiagan (DIK) Tahun Anggaran 
berikutnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 
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2. Permasalahan Dalam Implementasi Perencanaan Anggaran di Badan Geologi 

Permasalahan dalam suatu organisasi secara umum tidak saja terjadi dalam 
pelaksanaan kegiatan, tetapi permasalahan sudah muncul pada saat mulai dilakukan 
perencanaan kegiatan. Permasalahan atau kendala yang sering muncul dalam 
Implementasi Perencanaan Kegiatan dan  Anggaran adalah : 
1) pada saat menyusun rencana kegiatan dan anggaran berkaitan pagu indikatif tidak 

ada acuan berapa kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, sehingga perencanaan 
tersebut bersifat makro dan menggambarkan kebutuhan idealis, kebutuhan apapun 
dimasukan dalam rencana; 

2) pada tahap perencanaan berikutnya setelah turun pagu indikatif, terdapat 
pengurangan kegiatan dan anggaran, sehingga rencana kegiatan dan anggaran tidak 
lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi Satker; 

3) pada tahapan penyusunan pagu indikatir terhadap kegiatan dan anggaran, Kepala 
Satker tidka mutlak dapat menentukan jenis kegiatan dan anggaran, karena ada 
kebijakan Eselon I yang menetapkan. Dengan demikian maka kegiatan akan berubah 
dari rencana kegiatan dan anggaran awal. 

4) Setelah kegiatan dan anggaran ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon I, Menteri 
selaku Pengguna Anggaran sangat mungkin masih melakukan pengurangan kegiatan 
dan anggaran yang dianggap tidak prioritas bagi Kementerian, walapun anggaran 
untuk kegiatan tersebut telah disediakan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola 
Anggaran. 

5) terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat yang kegiatan dan anggaran tidak 
direncanakan oleh Unit, tetapi karena perintah Pemerintah Pusat dalam hal Presiden 
melalui Menteri agar menyediakan sumur bor air bersih 100 titik di wilayah sulitair 
terebar di seluruh Indoensia, maka harus dilaksanakan.  

6) terdapat kegiatan dan titipan dari anggota Dean yang menginginkan di Dapilnya 
diadakan enyediaan titik bor air bersih, tetapi tidak direncanakan sebelumnya  maka 
hal ini harus dicantumkan dalam rencana kegiatan dan anggaran. 

7) Dokumen data pendukung yang sering menjadi masalah, tetapi pada akhirnya dapat 
dipenuhi walupuan melalui bokir atau pending sebelumnya. 

8) SDM yang terbatas dan kemampunan yang terbatas pula, mengingat seing terjadi 
retasi, promisi ke bidang tugas lain; 

9) aplikasi perencanaan kegiatan dan anggaran, serta akun yang sering berubah-ubah 
menjadikan dan pemahaman yang berbeda menghasilkan rencana dan hasil yang 
berbeda-beda, sehingga tidak sesuai dengan maksud awal. 

 
3. Solusi Terhadap Kendala Yang Ada 

Tidak ada persoalan atau masalah dalam organisasi yang tidak dapat diselesaikan, 
secara prinsip demikian. Dalam hal implementasi perencanaan anggaran di lingkungan 8 
(delapan) Satker Badan Geologi, masalah selalu dijumpai. namun demikian berbagai 
kendala dapat diatasi dengan jalan: 
1) Permasalahan pada saat menyusun rencana kegiatan dan anggaran berkaitan pagu 

indikatif tidak ada acuan berapa kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, 
sehingga perencanaan tersebut bersifat makro dan menggambarkan kebutuhan 
idealis, kebutuhan apapun dimasukan dalam rencana. 

2) Solusi adalah melakukan penyusunan dengan mengacu pada rencana kegiatan 
tahun-tahun sebelumnya, dan didasarkan pada kondisi aktual serta melihat 
kebijakan-kebijakan pemerintah dan Kementerian secara umum. 
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3) Permasalahan pada tahap perencanaan berikutnya setelah turun pagu indikatif, 
terdapat pengurangan kegiatan dan anggaran, sehingga rencana kegiatan dan 
anggaran tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi Satker. 

4) Solusi setiap Satker mempunyai dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 
dengan beberapa alternatif didasarkan pada skala prioritas kegitan dan anggaran. 

5) Permasalahan  pada tahapan penyusunan pagu indikatir terhadap kegiatan dan 
anggaran, Kepala Satker tidak mutlak dapat menentukan jenis kegiatan dan 
anggaran, karena ada kebijakan Eselon I yang menetapkan. Dengan demikian maka 
kegiatan akan berubah dari rencana kegiatan dan anggaran awal. 

6) Solusi sejak awal atau beberapa waktu sebelumnya dilakukan pembahasan dengan 
Pimpinan Unit Eselon Badan Geologi, jangan mendadak sehingga rencana kegiatan 
dan anggaran sudah mendapatkan gambaran kebijakan apa yang akan diambil 
Satker. 

7) Permaslahan Setelah kegiatan dan anggaran ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon 
I, Menteri selaku Pengguna Anggaran sangat mungkin masih melakukan 
pengurangan kegiatan dan anggaran yang dianggap tidak prioritas bagi 
Kementerian, walapun anggaran untuk kegiatan tersebut telah disediakan oleh 
Menteri Keuangan selaku Pengelola Anggaran. 

8) Solusi Menteri selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk menyetujui 
atau tidak usulan rencana kegiatan dan anggaran, apabila detik-detik akhir baru 
ditetapkan oleh Menteri, setiap Satker harus siap 24 jam menunggu keputusan 
Menteri dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap usulan RKA-KL. 

9) Permasalahan atau bukan, tetapi penugasan dari Pemerintah Pusat yang kegiatan 
dan anggaran tidak direncanakan oleh Unit karena perintah Pemerintah Pusat 
dalam hal Presiden melalui Menteri menginstruksikan agar menyediakan sumur bor 
air bersih 100 titik di wilayah sulitair tersebar di seluruh Indonesia, maka harus 
dilaksanakan. 

10) Solusi mau tidak maun Satker harus mecantumkan penugasan tersebut dalam RKA-
KL. 

11) Permasalahan terdapat kegiatan dan titipan dari anggota Dean yang menginginkan 
di Dapilnya diadakan enyediaan titik bor air bersih, tetapi tidak direncanakan 
sebelumnya  maka hal ini harus dicantumkan dalam rencana kegiatan dan anggaran. 

12) Solusi, karena hal ini terjadi setiap tahun anggaran, maka koordinasi atau lobi 
dengan anggota Dewan perlu dilakukan tersendiri. 

13) Permasalahan Dokumen data pendukung yang sering menjadi masalah, tetapi pada 
akhirnya dapat dipenuhi walupuan melalui bokir atau pending sebelumnya. 

14) solusi, setiap Satker harus menyiapkan data dukung sejak awal selengkap-
lengkapnya. 

15) Permaslahan SDM yang terbatas dan kemampunan yang terbatas pula, mengingat 
sering terjadi rotasi, promosi ke bidang tugas lain; 

16) Solusi menyiapkan kaderisasi dan mengikutsertakan dalam sosialisasi-sosialisasi 
sedini mungkin. 

17) Permasalahan, aplikasi perencanaan kegiatan dan anggaran, serta akun yang sering 
berubah-ubah menjadikan dan pemahaman yang berbeda menghasilkan rencana 
dan hasil yang berbeda-beda, sehingga tidak sesuai dengan maksud awal. 

18) Solusi, hal ini hampir setiap tahun anggaran terjadi penyempurnaan aplikasi, 
pegawai yang ditugasi menangani perencanaan kegiatan dan anggaran harus diberi 
sosialisasi materi ini, sehingga siap untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran 
dengan aplikasi terbaru. 
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D. PENUTUP 
Dari pembahasan dan melihat kondisi empiris di Badan Geologi, 8 (delapan) Satker 

di lingkungan Badan Geologi sudah melaksanakan implementasi kebijakan perencanaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan prosedur dan tepat 
waktu, sehingga telah dapat menghasilkan dokumen anggaran berupa DIPA dan 
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 
untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. 

Terhadap berbagai macam kendala atau pemasalahan dapat diatasi dengan 
berbagai macam strategi atau cara sehingga kendala atau permasalahan yang ada dapat 
diselesaikan tepat waktu juga. Suatu keinginan atau tujuan tidak harus dapat dipenuhi 
sebagaimana kehendak dari pejabat pemerintah setempat, karena faktor lain seperti 
kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Pengguna Anggaran, 
kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden atau melalui Menteri Keuangan 
mempunyai kebijakan tersendiri. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Sumber Buku 
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 
Alamsyah, Kamal. 2010. Reformasi Administrasi. Bandung: UNPAS. 
Anggara, Sahya. 2016. Administrasi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia. 
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Reichart and Wiston.  
Edwards III, George C. 1978. Implementing Public Policy. Washington: Congressional 
Quartely Press. 
LAN-RI. 2000. Kebijakan Publik dan Implemetasinya. Jakarta: LAN-RI. 
LAN-RI. 2000. Perencanaan Stratejik. Jakarta: LAN-RI.  
Suparmoko, M. 2012. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta. 
 
Peraturan-Perundang-Undangan: 
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
 
 


