LaporanPenelitian

Peningkatan kualitas Penanganan Perkara melalui
Performance Based Budgeting di KejaksaanRI
OLEH: Seknas FITRAdan MaPPI FH UI

BABI
Pendahuluan

Latar Belakang
• Serapan Anggaran yang belum maksimal di Kejaksaan RI khususnya pada Program
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum dan Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana
Korupsi dari tahun 2014-2018.
• Dalam dengan rapat Komisi III DRP RI dengan Kejaksaan Agung, Kejaksaan RI menilai
anggaran yang ada belum ideal untuk mencapai target kinerja, akan tetapi berdasarkan
dokumen anggaran, realisasi anggaran di Kejaksaan kurang optimal, di sisi lain penanganan
perkara bisa melebihi target dalam perencanaan.
• Anggaran biaya per-perkara Kejaksaan tidak sesuai dengan beban perkara yang ada
terutama di daerah dengan kesulitan geografis tertentu dan perkara yang memerlukan waktu
yang cukup lama.
• Tahun 2015-2017 terdapat banyak temuan BPK terkait dengan Pertanggungjawaban
anggaran penanganan perkara. karena lemahnya bukti dukung dalam serapan anggaran,
sekalipun Jaksa telah menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan penanganan
perkara

Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Pidana Umum Tahun 2017:
Uraian
Rekapitulasi SPDP
Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama
Rekapitulasi Tahap Penuntutan Perkara TindakPidana
Umum
Keberhasilan Eksekusi

Target

Presentase

62.821 perkara
58.078 perkara

Realisasi
178.942 SPDP
162.157 perkara
145.370 perkara

60.266 perkara

130.883 perkara

217 %

258 %
250 %

Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Pidana Khusus tahun 2017:
Uraian
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan
Negeri

Tahapan
Target
Penyelidikan
50
Penyidikan
75
Penyelidikan
843
Penyidikan
786

Realisasi
56
81
1.275
1.283

Presentase
112 %
108 %
151 %
163 %

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab tiga
pertannyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran di Kejaksaan RI?
2. Bagaimana pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diterapkan dalam menangani
perkara pidana umum dan perkara pidana khusus?
3. Bentuk Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) seperti apa yang dapat digunakan untuk
mendukung kinerja Kejaksaan RI dalam menangani perkara pidana umum dan perkara pidana
khusus?

Metodologi dan limitasiPenelitian
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan;
• Analisa dokumen (perencanaan, anggaran dan kinerja kejaksaan) tahun 2014-2018.
• Wawancara mendalam dengan para pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pengelolaan
anggaran Kejaksaan, dari level Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.
Batasan penelitian dalam kajian ini terfokus pada proses penggunaan anggaran dan kinerja yang berkaitan
dengan bidang pidana khusus dan pidana umum. Lokasi penelitian yang menjadi fokus pengumpulan data
dengan mempertimbangkan keterwakilan regional barat, tengah dan timur. Selain pertimbangan
keterwakilan regional, juga ditemukan bahwa keenam lokasi tersebut memiliki karakteristik perkara yang
berbeda-beda. Enam lokasi tersebut adalah Jakarta, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur, Sumatera, dan
Kalimantan Barat baik di level Kejati (provinsi) dan juga tiga Kejari/ Cabjari di masing-masing Kejati
(Provinsi).

BABII
Kajian Pustaka

TeoriPBK
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
1. Alokasi anggaran disusun
berdasarkan dokumen rencana kerja
dan anggaran dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dengan
menggunakan sumber daya yang
efisien.
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran
untuk mencapai hasil dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas
3. Money Follow Progam,
pengalokasian anggaran untuk
mendanai suatu kegiatan didasarkan
pada tugas dan fungsi

Indikator PBK
1. Indikator Kinerja merupakan alat ukur
untuk menilai keberhasilan suatu
program atau kegiatan.
2. Standar biaya yang digunakan
merupakan standar biaya masukan
pada awal tahap perencanaan
anggaran berbasis kinerja
3. Evaluasi kinerja merupakan proses
penilaian dan pengungkapan masalah
implementasi kebijakan untuk
memberikan umpan balik bagi
peningkatan kualitas kinerja, baik dari
sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu
program/kegiatan.

BABIII
Hasil & Pembahasan

HasilTemuan
Keterangan
A. Makro
1. Serapan Anggaran BelumOptimal

2. Misalokasi Anggaran

Temuan

Rekomendasi

Serapan anggaran tidak maksimal karena:
1. Perencanaan anggaran dari level Kejari dan Cabjari,
di banyak daerah proses perencanaan anggaran di
serahkan pada Bidang Pembinaan di Kejati. Basis
perencanaan anggaran untuk perkara Pidum dan
Pidsus hanya penanganan pekara di tahun
sebelumnya.
2. Lemahnya Jaksa dalam mengumpulkan bukti
dukung berdampak sulitnya realiasi serapan
anggaran. Sebab di beberapa daerah menerapkan
kebijakan setiap pencairan anggaran untuk kegiatan
berikutnya
harus
disertai
dengan
laporan
pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan
sebelumnya.
DIPA yang turun dari Kejaksaan Agung akhirnya tidakbisa
diserap dikarenakan anggaran yang diturunkan memang
tidak dibutuhkan oleh Kejati atau Kejari. Salah satu
contohnya disalah satu kejari dalam dua tahun berturut-turut
dianggarkan anggaran untuk eksekusi pidana mati,
sedangkan di kejari tersebut sama sekali tidak ada terpidana
yang harus dieksekusi mati.

1. Menaikan fleksibilitas
penggunaan Anggaran melalui
mekanisme revisi anggaran.
2. Memperkuat pemahaman
Kuasa Pengguna Anggaran
dan Pengelola Anggara
untuk mengetahui
mekanisme revisi anggaran

Realokasi anggaran untuk
penanganan perkara yang
memang dibutuhkan Kejati dan
Kejari.

HasilTemuan
Keterangan
B. Perencanaan dan Penganggaran
Kejaksaan
1. Proses Perencanaan Anggaran
belum berbasiskan dokumen
anggaran
2. Lemahnya Sistem Pengawasan
Internal

Temuan
Pengunaan Dokumen Renstra dan Renja sebagai
basis dalam perencanaan anggaran masih belum
banyak dilakukan oleh Kejaksaan di tingkat daerah
Pengawasan kurang optimal berjalan dikarenakan
terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam
melakukan pengawasan. Termasuk mengukur
kualitas perkara yang ditangani oleh Kejaksaan.
Artinya, apakah kuantitas penanganan perkara
sejalan dengan kualitas perkara.

Rekomendasi
Penguatan kapasitas SDM Kejaksaan
dalam memahami proses penyusunan
anggaran dan mekanisme revisi
anggaran.
Optimalisasi peran dan fungsi Jamwas.

HasilTemuan
Kesimpulan

Temuan

Rekomendasi

C. Anggaran Penangganan Perkara
1. Lemahnya Perencanaandan
Penganggaran Penanganan Perkara.

Belum maksimal dalam pembuatan
data base. Prakti baik di level Kejati sudah
lebih bagus dalam pembuatan data base.

•

•
2. Tidak optimalnya Mekanisme
Revisi Anggaran Penanganan Perkara

3. Rendahnya Kualitas Pelaporan
Pertanggungjawaban Anggaran
4. Penganggaran Biaya Perkara yang belum
berbasis karakteristik daerah

Kemampuan memahami proses revisi anggaran
merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh
Kejaksaan, untuk menyiasati keterbatasan
anggaran. Seringkali aparaturKejaksaan belum
memahami mekanisme revisi yang baik.
Belum adanya pemahaman yang baik terkait
tatacara pelaporan
Satker yang berada jauh dari Ibu Kota Provinsi
sering sekali mengeluhkan anggaran yang tidak
memadai untuk memenuhi biaya persidangan,
seperti menghadirkan saksi, bahkan untuk
tranportasi Jaksa sendiri.

•
•

Perlu dilakukan pengkategorisasian jenis
perkara (ringan, sedang, berat) dalam
penyusunan perencanaan dan
penganggaran
Dilevel kejari perlu adanya data baseyang
handal agar memudahkan proses perencanaan.
Perlu adanya juklak dan juknis mekanisme
revisi anggaran penanganan perkara
Penguatan kapasitas SDM

Penguatan kapasitas SDM dan adanya buku
panduan untuk pelaporan keuangan dengan
kondisi tertentu.
• Perencanaan Anggaran harus secara
detail memperhatikan beban geografis
• Kejaksaan Agung perlu membuat standar
biaya untuk daerah yang memiliki
kesulitan geografis

PraktikBaik
• Kejaksaan RI telah mengimplementasikan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja namum perlu banyak
perbaikan khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (aparatur Kejaksan )dalam memahami PBK
secara umum.
• Beberapa praktik baik dalam
oleh beberapa kejari, seperti
dengan pemerintah daerah
meningkatkan sinergi antar
profesionalitas.

penyusunan program-kegiatan sudah dilakukan
adanya forum konsultasi atau komunikasi baik
atau APH lain, hal ini tentu akan dapat
pemangku kebijakan dengan memperhatikan

• Bidang Perencanaan
di
tingkat kejati berdampak pada peningkatan
kualitas perencanaan di bidang Pidum dan Pidsus,

PraktikBaik
• Di beberapa daerah yang kekurangan pegawai, Sakter menggunakan pegawai honorer di bawah bidang
Teknis (tusi utama) yang mengurusi seluruh administrasi dan mempersiapkan bukti
pertanggungjawaban penanganan kasus, bertujuan untuk membantu Jaksa dalam pelaporan anggaran
penanganan perkara.
• Di Kejari di Kalimantan Barat telah menggunakan Mekanisme Monev Anggaran
MARET

JUNI

• Target
Penyerapan 25 %

SEPTEMBER
• Target
Penyerapan 50 %

• Target
Penyerapan 75 %

Tiap 3 bulan, pihak Kejaksaan Tinggi akan menanyakan
seberapa besar penyerapan anggaran (kalau bulan 9 masih minim, dapat teguran dari Kejati)

Praktik Baik
• Di Kejari Tapanuli Selatan, untuk menutupi kekurangan anggaran di Kejari Tapsel, dalam
pencairan anggaran perkara berdasarkan sistem at cost. Selanjutnya untuk mempermudah
sentralisasi anggaran, Kasi-kasi teknis dalam pengertian Kasi yang tugas utamanya adalah
penuntutan seperti Kasi Pidum, Pidsus dan Datun tidak boleh memegang uang, termasuk
juga Kajari. Pengelolaan uang diserahkan pada Kasubag Pembinaan dan bendahara.
• Jaksa yang menangani perkara tugas administratifnya adalah memastikan setiap anggaran
yang keluar disertai dengan bukti dukung. Untuk menciptakan disiplin dalam pengumpulan
bukti dukung maka apabila tidak dapat menyerahkan bukti dukung, maka Jaksa tidak dapat
mencairkan anggaran untuk kebutuhan selanjutnya.
• Kajari berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk melakukan pembahasan teknis jadwal
persidangan.

PraktikBaik
• Berdasarkan diagram batang di bawah ini, kita bisa melihat bahwa laporan keuangan Kejaksaan RI
sudah lebih baik dalam penangan perkara. Hal ini bisa di lihat dari menurunnya jumlah temuan BPK
yang sebelumnya mencapai Rp 46,39 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 7,17 miliar pada tahun 2016
atau menurun sebesar 85%.

PraktikBaik
•

Kinerja Penangan Perkara kejaksaan di seluruh Indonesia

Tahun

2017
2016
2015
2014
2013

Penyelamatan keuangannegarapada
tahap penyidikan dan penuntutan
penangananperkara tindak
pidanakorupsi
Rp

USD

Rp. 331miliar
Rp. 642miliar
Rp. 390miliar
Rp. 403miliar

USD263.929
USD8.100.000
USD500

Penyelamatan dan pemulihan keuangan
negara Perdata dan Tata Usaha

Uangpengganti
yangdisetor ke
kasnegara

Rp
USD
Tanah
Rp. 4.306miliar USD.577.774 83.330meter
Rp. 21,143 miliar
7.902 meter Rp. 197miliar
Rp. 1.152miliar
Rp. 137miliar
Rp. 505miliar
Rp. 294miliar
Rp. 1.364miliar
13.250meter

PraktikBaik
Berdasarkan temuan pada Rincian Kertas Kerja RKA KL
tahun 2015, terdapat kegiatan yang belum dianggarkan
seperti biaya penerjemah, biaya transportasi, anggaran
masih ”glondongan”. Tidak sedetail tahun 2018.
Namun telah terjadi perbaikan telah terjadi di, tahun
2018, dimana anggaran sudah lebih rinci, dan sesuai
dengan kebutuhan. Dimana, tidak semua item
kegiatan dikalikan dengan jumlah perkara yang
menjadi target/ output.
Namun, apa yang terjadi pada kertas kerja RKA KL
pada tahun 2015, masih terjadi di beberapa satker,
belum semuanya sebaik atau seperti tahun 2018.

BABIV
Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Penganggaran Berbasis Kinerja secara prinsip sudah diimplementasikan di satuan kerja di Kejaksaan RI
khususnya di wilayah studi, namun kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana penunjang masih
perlu diperhatikan. Masalah yang tergambar seperti belum diterapkannya standar operasional dan
prosedur, belum maksimalnya pelatihan tentang perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan, dan
kurang maksimalnya peran Monitoring evaluasi kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menyesuaikan dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja dalam proses penyusunan anggaran
menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan di level Kejati dan Kejari. Sedangkan, rendahnya
penyerapan anggaran disebabkan kurang terpadunya mekanisme kerja pada unit-unit di kejaksaan dan
intensitas proses mutasi yang tidak disertai dengan pertukaran pengetahuan sehingga Kejaksaan RI
mengalami kesulitan jika ada pergantian staff.

Rekomendasi Secara Umum
• Perlu adanya juklak dan juknis mekanisme revisi anggaran penanganan perkara
• Penguatan Kapasitas SDM tentang Sistem Perencanaan dan penganggaran
• Penguatan peran Pengawasan Intenal Kejaksaan RI dalam proses Perencanaan
Anggaran
• Mendorong Penegakan Prinsip Restorative Justice dalam Penanganan Perkara di
Kejaksaan RI
• Membuat SOP Perencanaan, Penganggaran, Realisasi Anggaran dan
Pertanggungjawaban Anggaran.
• Simplifikasi program di anggaran Kejaksaan
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