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ABSTRACT 
The Bina Program division is a division within the Surabaya City Government that has a responsibility to supervise other 
divisions in designing their budgets. As the budget agreed by legislative, the division has to also oversee the procurement 
and actualization of other division’s plans. To facilitate these processes, three systems have already been developed 
including E-budgeting, E-procurement, and E-controlling. E-budgeting is a system for accommodating the need of all 
divisions to design their plans and budget for the coming year. E-procurement is a system for conducting an open 
procedure in choosing providers. E-controlling is a system for controlling the actualization of works that have already 
been inputted in the E-budgeting system. These three systems have already been applied since 2005 and successfully 
helped the Bina Program division in carefully conducting their jobs. 
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1.  Pendahuluan 
Pemerintah Kota Surabaya, seperti juga semua pemerintah daerah di Indonesia, setiap tahunnya membuat anggaran untuk 
pembangunan kota dan merupakan proses yang berkelanjutan dari awal tahun sampai akhir tahun. Proses pertama adalah 
pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dirancang bersama-sama dan seksama oleh tim anggaran. Rencana 
ini diajukan ke DPRD untuk di musyawarahkan dan disahkan. Setelah disahkan menjadi Anggaran Belanja, Unit Satuan 
Kerja (USK) mulai dapat melakukan kegiatan dengan dana seperti yang tercantum dalam anggaran. Tidak selesai disitu, 
pemilihan rekanan untuk pelaksanaan kegiatan USK perlu dilakukan dengan terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Penyerapan dan penggunaan anggaran juga perlu terus dipantau agar sesuai antara rencana dengan realisasi.  
 
Bagian Bina Program adalah bagian yang berwenang sebagai supervisor untuk perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian anggaran belanja. Untuk melaksanakan  fungsi ini, sistem komputerisasi yang dulunya bersifat client-server 
dalam LAN, sejak tahun 2005 dibuat menjadi web-based. Sesuai dengan kebutuhannya, sistem dibagi menjadi 3 sistem 
besar, yang kemudian dinamakan dengan E-budgeting, E-procurement, dan E-controlling.  E-budgeting untuk merancang 
kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam tahun ini beserta besar anggarannya. E-procurement untuk proses pencarian 
rekanan pelaksana kegiatan yang terbuka dan jujur. Sementara E-controlling untuk membandingkan rencana-rencana 
kegiatan dengan realisasinya. 
 
2.  Analisa Kebutuhan 
Hubungan antar ketiga sistem ini secara garis besar dapat digambarkan seperti pada Gambar 1. Output dari E-budgeting 
adalah Anggaran Belanja Daerah yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh masing-
masing satuan kerja. Pada setiap kegiatan ini terdapat sub-sub kegiatan yang didalamnya tedapat komponen-komponen 
yang diperlukan. Komponen inilah yang mempunyai nilai/harga. Sehingga nilai setiap sub adalah nilai total komponen-
komponen didalamnya, dan nilai kegiatan adalah jumlah dari nilai-nilai sub didalamnya. Satu buah kegiatan beserta 
komponen penyusunnya ini yang disebut dengan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) , dulunya disebut Rencana Kegiatan 
Tahunan (RKT).  
 
Sub-sub kegiatan yang ada di E-budgeting ini kemudian diambil  oleh  E-procurement, dibuat paket-paket dan kemudian 
dilelang ke masyarakat. Seluruh Daftar RKA juga diambil oleh sistem E-controlling sebagai data awal untuk pengisian 
rencana dan realisasi penyerapan anggaran. Sedangkan dari E-procurement, E-controlling mrngambil data hasil lelang 
dan juga sisa lelang. Seluruh data diharapkan konsisten dan tidak memerlukan double input untuk sesuatu yang pernah 
disimpan. 
 
Fungsi utama Sistem E-budgeting adalah membuat rancangan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan nilai dan 
alasannya. Sistem E-budgeting akan diakses oleh 6 tipe pengguna yaitu Tim Data, Bappeko, Dinas/USK, Peneliti, 
Dewan, dan Admin.  Masing-masing punya tugas dan kewenangan berbeda dalam proses penyusunan anggaran. Urutan 
proses dan keterkaitan antar Pengguna ini juga dapat dilihat pada gambar 1.  Tim Data adalah sebuah tim yang bertugas 
untuk membuat data standar harga komponen penyusun anggaran yang berlaku tahun ini (plus perkiraan inflasi sampai 
tahun depan). Komponen penyusun anggaran dibedakan menjadi 4 yaitu SHSD, HSPK, SAB, dan Estimasi.  
a. SHSD 
Adalah singkatan dari Standar Harga Satuan Dasar.  Meliputi harga standar semua barang yang ada di pasaran yang 
sekiranya digunakan untuk kegiatan USK. Jumlahnya tidak kurang dari 17 ribu barang, mulai dari yang paling murah 
kantong plastik 25 rupiah sampai yang paling mahal mobil tangga pemadam kebakaran dengan harga 8 milyar lebih. 
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b. HSPK 
Adalah singkatan dari Harga Satuan Pokok Kegiatan. Merupakan komponen belanja yang isinya tersusun dari beberapa 
SHSD dan atau HSPK lain. Contoh HSPK adalah Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi, yang didalamnya terdapat 
SHSD untuk gaji sistem analis, programmer, dan sebagainya. 
c. SAB 
Singkatan dari Standar Analisa Biaya. Sama seperti HSPK tetapi untuk kegiatan-kegiatan fisik, seperti pemasangan 
lampu jalan, penanaman pohon, dan sebagainya. 
d. Estimasi 
Estimasi digunakan untuk menampung komponen-komponen belanja yang tidak punya standar harga seperti hadiah 
untuk lomba, Renovasi gedung SDN xx, dan sebagainya. 
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Gambar 1.  Hubungan Antara E-budgeting, E-procurement, dan E-controlling Beserta Penggunanya 
 

Bappeko berwenang untuk merumuskan arah pembangunan dengan membuat program dan sasaran pembangunan beserta 
persentasenya. Program dan sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di masing-masing unit 
satuan kerja. Dinas atau unit satuan kerja, yang semuanya berjumlah 72 (termasuk kecamatan-kecamatan) berwenang 
menjabarkan secara detail kegiatan-kegiatan yang diusulkan Bappeko. Disini dinas akan mengisikan komponen-
komponen yang diperlukan pada kegiatan tersebut. Dinas juga bisa mengusulkan kegiatan yang harus disetujui oleh 
Bappeko terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan kegiatan pengisian komponen. Setelah dinas membuat  rancangan 
kegiatan yang sudah dilengkapi dengan komponen-komponen anggaran, usulan RAB ini dicek oleh peneliti, yang dalam 
hal ini adalah tim dari Bagian Bina Program. Dalam proses pengecekan ini, diadakan diskusi antara dinas dan peneliti. 
Usulan RAB bisa mengalami beberapa kali revisi sebelum disetujui oleh Peneliti. Setelah RAB disetujui peneliti, maka 
RAB sudah siap untuk disampaikan ke dewan. Dewan dapat melihat detail komponen per kegiatan pada tiap unit kerja. 
Dari dewan, jika ada revisi, maka akan terjadi lagi proses diskusi antara dinas dengan peneliti untuk perbaikan RAB.  
   
Fungsi utama sistem E-procurement adalah menjaga agar proyek-proyek yang ditenderkan dikerjakan oleh pihak-pihak 
yang punya kapabilitas dan dengan harga  yang paling rendah. Selain itu juga harus bersifat terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan dasar pengambilan keputusan penyeleksian dan pemilihan pemenangnya. Pada sistem E-
procurement ini, penggunanya adalah panitia lelang, rekanan dan fasilitator. Panitia Lelang terdiri dari USK dan 
beberapa orang Bagian Bina Program sebagai supervisor. Sedangkan rekanan adalah masyarakat umum yang mempunyai 
perusahaan atau CV. Sedangkan fasilitator adalah bagian dari Bina Program yang bertugas untuk melayani USK dan juga 
masyarakat dalam penggunaan sistem ini. Fasilitator menerima bukti-bukti keabsahan perusahaan sebagai syarat 
pendaftaran. Disamping itu fasilitator dapat juga menerima segala pertanyaan, kritik, dan saran yang berhubungan 
dengan sistem E-procurement. Setelah perusahaan terdaftar, dia dapat mengikuti lelang, dengan memasukkan data 
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penawaran lewat website. Panitia lelang adalah pihak yang mempunyai proyek dan berwenang untuk memasukkan data-
data paket yang dilelang, menyeleksi peserta lelang serta menentukan pemenang lelang. 
 
Fungsi utama sistem E-controlling adalah mengontrol pelaksanaan kegiatan dalam hal output pekerjaan dan penyerapan 
dana yang telah dianggarkan. Pengguna dari sistem ini adalah USK, pengendali dan masyarakat. USK memasukkan data 
perencanaan penyerapan dana beserta outputnya per bulan. Pengendali melalui jasa surveyor mensurvey hasil pekerjaan 
yang dilakukan dan juga memasukkan data realisasi penyerapan. Pengendali dalam hal ini adalah bagian Bina Program. 
Sementara masyarakat dapat ikut serta dalam memantau hasil pekerjaan melalui website atau sms. Selain itu masyarakat 
juga dapat memberikan masukan bagi pembangunan yang dibutuhkan untuk tahun anggaran selanjutnya. 
 
3.  Implementasi 
Untuk mengimplementasikan ketiga sistem diatas, bagian Bina Program membangun sebuah Server dengan sistem 
operasi Linux. Selain untuk menjamin legalitas dengan harga yang terjangkau juga agar server  lebih stabil, terutama oleh 
gangguan virus dan hacker. Selain Sistem Operasi, seluruh komponen perangkat lunak pembangun sistem ini merupakan 
perangkat lunak berlisensi General Public Licence (GPL). Untuk web Server digunakan Apache. Database dengan 
Postgre. Sedangkan bahasa pemrograman dengan PHP, yang dilengkapi dengan engine utama ADOdb 
(http://adodb.sourceforge.net) dan Smarty (http://php.net/smarty).  Engine ADOdb digunakan untuk koneksi database, 
sedangkan Smarty adalah template engine yang dapat benar-benar memisahkan antara file untuk interface (html)  dengan 
file untuk business processnya (php). Sistem E-budgeting dan E-controlling kebanyakan hanya diakses oleh bagian-
bagian di Pemerintah Kota yang hampir semuanya terhubung dalam sebuah LAN yang di-maintain oleh Bapetikom 
(Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunika), sehingga kecepatan akses website tidak terlalu dikhawatirkan. 
Berbeda dengan E-procurement, website ini paling banyak diakses oleh masyarakat luas, sehingga untuk lebih menjamin 
kestabilan dan kecepatan aksesnya, dibangunlah sebuah server lain di Jakarta dengan sistem co-location. 
 
Alamat website untuk E-budgeting adalah http://budgeting.surabaya2excellence.or.id, untuk E-procurement adalah 
http://www.surabaya-eproc.or.id, sedangkan E-controlling http://www.proyek-sby.com.  E-budgeting memerlukan login 
untuk masuk ke dalam website. Pengunjung yang tidak mempunyai login tidak dapat melihat apa-apa disini. Kedua 
sistem yang lain dapat dilihat oleh pengguna umum yang tidak punya login. Dalam E-controlling, pengguna umum dapat 
melihat perkembangan proyek-proyek fisik yang dilakukan pemerintah seperti pavingisasi, perbaikan jalan, dan 
perbaikan fasilitas umum lainnya. Pengguna umum juga berhak untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran bagi 
pemerintah kota. Dalam E-procurement, pengguna umum bisa melihat proyek-proyek apa saja yang dilelang, tetapi tidak 
bisa memberikan penawaran jika dia tidak login. 
 

 
 

Gambar 2a. Header Rencana Kinerja Anggaran (RKA) di E-Budgeting 
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Gambar 2, 3, dan 4 adalah sedikit dari tampilan diketiga sistem ini. Gambar 2a dan 2b adalah tampilan sebuah RKA yang 
terdiri dari header RKA dan Detil RKA. Dari detil RKA inilah dapat diruntut mengapa suatu satuan kerja mengajukan 
anggaran sejumlah tertentu.  Pada Gambar 3 terlihat suatu contoh halaman pengumuman Lelang. Sedangkan Gambar 4 
adalah sebuah contoh perbandingan antara rencana dan realisasi suatu kegiatan. 
 

 
 

Gambar 2b. Detail Rencana Kinerja Anggaran (RKA) di E-budgeting 
 
 

 
 

Gambar 3. Halaman Pengumuman Lelang Kegiatan  di E-procurement 
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Gambar 4. Perbandingan Antara Rencana dan Realisasi di E-controlling 
 

4.  Evaluasi 
Sistem E-budgeting, E-procurement , dan E-controlling di Pemerintah Kota Surabaya ini telah berjalan selama 2 tahun, 
dan telah membantu pembuatan RAB, lelang proyek, dan pengontrolan anggaran 2005 dan 2006.  Keberhasilan sistem ini 
dapat dilihat dari semakin cepatnya waktu penyusunan anggaran, semakin cepatnya proses lelang dan semakin cepat pula 
tersajinya laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Seluruh data, dari tahap usulan sampai 
berakhirnya tahun anggaran, terintegrasi dan tersimpan dengan baik sehingga bila diperlukan pencarian asal-usul 
anggaran dan pelaksanaanya dapat dengan cepat didapatkan. Secara keseluruhan, tiga sistem ini telah membantu Bagian 
Bina Program melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
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