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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Anggaran 

1. Pengertian Anggaran 

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam 

pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik 

tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap 

masyarakatnya, tetapi tidak jarang bahwa organisasi publik mendapatkan 

hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang 

dimiliki. Anggaran merupakan sebuah proses dalam mengalokasikan 

sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan 

oleh Organisasi Publik. 

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam 

bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan 

untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran 

tersebut7. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan 

datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan 

beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah 

rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang 

                                                           
7 Abdul Halim. 2012. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 

Pertama. Jakarta: Salemba Empat, hal.22 
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meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu 

periode8. 

Dalam pengertian lain, anggaran dapat pula diartikan sebagai 

sebuah rencana finansial, yang menyatakan hal sebagai berikut : 

a. Rencana – rencana organisasi dalam melayani masyarakat atau aktivitas 

lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 

b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan 

rencana tersebut. 

c. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta 

besarnya pemasukan tersebut. 

2. Fungsi Anggaran 

Terdapat beberapa fungsi anggaran yang terkait dengan 

pemerintahan9: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan 

Dengan anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang dilakukan 

dan ke arah mana kebijakan dibuat. 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian 

Anggaran Organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran 

yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang 

tidak semestinya (misspending). 

 

 

                                                           
8 Rudianto. 2009. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Grasindo, hal.3 
9 Abdul Halim. 2012. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 

Pertama. Jakarta: Salemba Empat, hal.24 
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c. Anggaran sebagai alat kebijakan 

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran 

organisasi publik. 

d. Anggaran sebagai alat politik 

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam 

melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat terlihat 

dari anggaran. 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Melalui dokumen anggaran yang komperensif, sebuah bagian atau 

unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan 

oleh bagian unit/ unit kerja lainnya. 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran adalah suatu ukuran yang dapat menjadi sebuah tolak ukur 

apakah suatu bagian unit/kerja telah memenuhi target, baik berupa 

terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan 

menjadikan nilainilai nominal yang tercantum sebagai target 

perncapaian dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang 

baik jika memenuhi sifat “menantang, tapi masi mungkin dicapai” 

maksudnya adalah suatu anggaran sebaiknya jangan terlalu tinggi 



 
 

17 
 

sehingga tidak dapat dipenuhi, dan juga jangan terlalu rendah 

sehingga mudah dicapai. 

3. Pengertian Keuangan Daerah  

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja 

pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode 

tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah 

daerah10. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah 

daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan 

daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

                                                           
10 Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta, hal.9 
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secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain 

memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu 

sebagai berikut :  

a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur 

dengan peraturan daerah. 

b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. 

c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada 

DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan 

daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan. 

d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan 

dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.  

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur 

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang 

bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, 

norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara 

rinci ditetapkan oleh masih-masing daerah. 
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4. Kebijakan Anggaran Berimbang, Tidak Berimbang, Dinamis, Defisit, 

dan Surplus, Ekonomi 

Kebijakan Berimbang, Tidak Berimbang, Dinamis, Defisit, dan 

Surplus, Ekonomi - Kebijakan anggaran ialah kebijakan yang digunakan 

perintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang 

lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah. Kebijakan anggaran ini lebih dikenal dengan 

nama kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan ini berkaitan dengan 

APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah. Pemerintah 

menggunakan kebijakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat hal-

hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal. Pada dasarnya 

kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran 

berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang11. 

a. Kebijakan Anggaran Berimbang 

Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang 

jumlah penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan 

pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama 

Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP I (1969/1970–1994/1995) 

menerapkan anggaran berimbang dinamis. Berimbang berarti jumlah 

keseluruhan pengeluaran negara selalu sama dengan penerimaan 

negara. 

                                                           
11 Arifin, I. dan G. H. Wagian. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 2, Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Hal.170 
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Dengan kata lain, keadaan berimbang berarti besarnya 

penerimaan (A+B) tetap diusahakan sama dengan pengeluaran (C+D). 

Jika terjadi perubahan pada salah satu dari empat komponen APBN, 

komponen lainnya harus ikut disesuaikan agar (A+B) selalu sama 

dengan (C+D). Lihat struktur dasar APBN. Dalam kebijakan anggaran 

berimbang dinamis, biasanya disertai dengan peningkatan nilai APBN 

dalam setiap perubahan tahun anggaran. Dinamis berarti bahwa dalam 

penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, pemerintah 

akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. 

Demikian pula dalam hal penerimaan negara melebihi dari yang 

direncanakan, masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan 

dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk 

mendukung program yang direncanakan12. 

b. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang 

Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit 

(deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Pada tahun 

tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit 

dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran 

melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Kebijakan anggaran defisit 

ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit 

anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. 

                                                           
12 Basri, Yuswar Zainul. 2003. Keuangan Negara, Kebijakan Hutang. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada 
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Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang 

memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan 

lapangan kerja suatu perekonomian. Kebalikan dari anggaran defisit 

adalah anggaran surplus. Surplus anggaran terjadi jika seluruh 

penerimaan pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya melebihi 

pengeluaran pemerintah. Kebijakan anggaran surplus dilakukan jika 

perekonomian sedang berada dalam tahap ekspansi dan terus 

memanas (overheating) sehingga inflasi naik. Melalui anggaran 

surplus, pemerintah menghemat pengeluarannya untuk menurunkan 

tekanan permintaan atau mengurangi daya beli masyarakat dengan 

cara menaikkan pajak. 

Melalui kebijakan anggaran berimbangnya, APBN Indonesia 

disusun sedemikian rupa sehingga secara akuntansi besarnya 

pengeluaran negara selalu sama dengan penerimaan negara. Padahal, 

secara ekonomi anggaran belanja Indonesia selalu defisit, dalam arti 

besarnya pengeluaran negara selalu lebih besar daripada penerimaan 

negara. Sejak tahun 2000, prinsip anggaran berimbang Indonesia 

diubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai oleh sumber-sumber 

pembiayaan dari dalam dan luar negeri. 

Dalam format APBN sekarang ini, terjadi perubahan dalam 

periode APBN dari April–Maret menjadi Januari–Desember yang 

akan memudahkan para pengamat ekonomi untuk melihat dan 

mengevaluasi dampak APBN terhadap perekonomian. Format APBN 
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baru yang terdiri atas satu lajur ini juga akan memberikan informasi 

yang lebih transparan tentang kebijakan anggaran yang ditempuh 

pemerintah. Selain itu, format APBN yang ada pada saat ini 

menyiratkan bahwa pemerintah semakin memerhatikan aspek 

demokrasi dan desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk memberikan 

wewenang keuangan kepada pemerintah daerah dengan 

memperhatikan kepentingan daerah dan nasional yang terlihat dari 

adanya pos dana perimbangan13. 

c. Kebijakan Anggaran Anggaran Dinamis  

Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat 

dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan 

meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, 

sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk 

kemakmuran masyarakat14. 

d. Kebijakan Anggaran Anggaran Defisit   

Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih 

besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan 

penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh 

pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi 

apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus 

mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya15. 

                                                           
13 Basri, Yuswar Zainul. 2003. Keuangan Negara, Kebijakan Hutang. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada 
14 Arsyad, Lincolin. 1992. Mikroekonomi. Yogyakarta : BPFE-UGM 
15 Dumairy. 1997. Ekonomi Indonesia. Jakarta : Erlangga 
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e. Kebijakan Anggaran Anggaran Surplus  

Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih 

besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan 

ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-

menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga 

barang atau jasa. 

5. Landasan Penetapan Anggaran Pendidikan Minimal 20% 

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya 

manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang 

baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa  diskriminasi16. 

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan 

tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 

mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini 

dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-

VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
16 Nordhaus, Samuelson. 2003. Ilmu Mikoekonomi. Jakarta : PT. Global Media Edukasi. 
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penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas 

pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam 

pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu  Dana pendidikan selain 

gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor 

pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) 

Berdasarkan pasal 49 bahwa alokasi anggaran adalah alokasi pada 

sektor pendidikan. Dalam istilah penganggaran, sektor sepadan dengan 

fungsi, hal ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan 

No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi anggaran 

menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi. 

Fungsi itu sendiri memiliki pengertian perwujudan tugas kepemerintahan 

di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

fungsi17. 

Klasifikasi anggaran menurut fungsi yang berlaku saat ini ada 11 

(sebelas) fungsi yaitu: 

a. Pelayanan umum  

b. Pertahanan  

c. Ketertiban dan Keamanan  

                                                           
17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional. 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 



 
 

25 
 

d. Ekonomi  

e. Lingkungan Hidup  

f. Perumahan dan fasilitas umum  

g. Kesehatan  

h. Pariwisata  

i. Agama  

j. Pendidikan dan Kebudayaan  

k. Perlindungan sosial 

l. Pendidikan anak usia dini 

m. Pendidikan dasar 

n. Pendidikan Menengah 

o. Pendidikan Non Formal dan Informal 

p. Pendidikan kedinasan 

q. Pendidikan Tinggi 

r. Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 

s. Pendidikan Keagamaan 

t. Litbang Pendidikan 

u. Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

v. Pendidikan Lainnya18 

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing K/L. Penggunaanya dikaitkan dengan kegiatan 

(merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan, sehingga suatu 

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Pencantuman 

persentase anggaran pendidikan dalam UUD 1945 sesungguhnya 

merupakan reaksi dari pencapaian pembangunan pendidikan yang 

berpangkal sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga masa “Orde Baru”. 

Sedikitnya terdapat dua yang menjadi landasan penetapan anggaran 

pendidikan minimal 20 persen. 

Para pencetus gagasan anggaran pendidikan minimal 20 persen 

memandang komitmen pemerintah yang tidak konsisten terhadap 

pembiayaan pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh naik turunnya persentase 

RAPBN untuk sektor pendidikan antara 6 persen sampai dengan sekitar 12 

persen. Mereka mengatakan, bahwa pemerintah tidak rela memberikan 

porsi yang wajar bagi pendidikan dalam RAPBN. Bahkan pada saat 

GBHN tahun 1993 menyatakan bahwa titik berat pembangunan diletakkan 

pada bidang ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia 

(termasuk di dalamnya pendidikan) tetap saja semangat itu tidak tercermin 

dalam RAPBN19. 

Para penggagas anggaran pendidikan minimal 20 persen 

menganggap bahwa pemerintah kurang memberikan alokasi anggaran 

yang layak untuk pendidikan dibandingkan dibandingkan negara tetangga. 

Mereka mengatakan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, 

alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Data 

Human Development Report 2004 mengungkapkan bahwa dalam kurun 

                                                           
19 Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI. 
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waktu 1999–2001 Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pemerintah 

(public expenditure) sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto 

(PBD)20.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang APBD 

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang tertuang pada Pasal 1 

Angka 14 yakni: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah  dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah / Perda. ” Tahun anggaran 

APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas21: 

a) Anggaran pendapatan, terdiri atas: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain 

2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

                                                           
20 Abdul Halim. 2009. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 

Pertama. Jakarta: Salemba Empat 
21 Abdul Halim. 2009. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 

Pertama. Jakarta: Salemba Empat 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_perimbangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Bagi_Hasil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus
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3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. 

b) Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan 

tugas pemerintahan di daerah. 

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu 

tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan 

Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 

dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah 

bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian 

pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang 

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan 

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurut 

Garrison, Norren and Brewer, keduanya medeskripsikan anggaran sebagai 

“rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya 

keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu”.22 

Pada pengertian lain, Anggaran merupakan managerial plan for action 

untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.23 

                                                           
22 Garrison, Noreen & Brewer. 2007. Akuntansi Manajerial. Diterjemahkan oleh Nuri  Hinduan. 

Buku 2. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat. 
23 Mardiasmo, 2005.  Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta. 
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Kepala Daerah menurut ketentuan perundang – undangan, dapat 

memasukkan gagasan serta visi dan misi nya kedalam APBD yang 

sebelumnya gagasan atau visi misi tersebut masuk kedalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), hal tersebut dapat dikaji dari Pasal 5 ayat 2 Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yaitu RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan 

keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif24. 

2.  Proses Penyusunan Anggaran 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai 

berikut: 

1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan urusan dan kewenangannya 

2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan 

3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD 

                                                           
24 Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks. 
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4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat 

5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dan Tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan 

daerah lainnya.25 

Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 memuat antara lain: 

1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerah dengan pemerintah, 

2) Prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2014, 

3) Kebijakan penyusunan APBD, 

4) Teknis penyusunan APBD, 

5) Hal – hal khsus lainnya. 

Proses perencanaan dan penyusunan anggaran, secara garis besar 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan proses penyusunan 

anggaran pemerintah daerah. Sebagai berikut : 

1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 

2) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 

3) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. 

4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

                                                           
25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyusunan Aanggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
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5) Penyusunan rancangan perda APBD. 

6) Penetapan APBD. 

Pada ketentuan lain Pasal 5 BAB II Asas Pembentukan  Peraturan 

Perundang-undangan, menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kelembagaan 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. Kejelasan rumusan, dan 

g. Keterbukaan 

Dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 

huruf g menerangkan, pengertian asas keterbukaan adalah dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 



 
 

32 
 

3. Proses Pembuatan Peraturan Daerah Tentang APBD 

1) Tahap Perancangan 

Sebelum menjadi peraturan daerah kabupaten yang biasa 

disingkat perda kabupaten, maka birokrasi daerah kabupaten perlu 

membuat rancangan peraturan daerah kabupaten yang didasarkan pada 

program legislasi daerah atau prolegda yang telah disetujui oleh DPRD 

bersama Bupati yang selanjutnya di tetapkan dengan keputusan DPRD. 

Pemangku kewenangan yang memiliki hak untuk mengajukan 

rancangan peraturan daerah kabupaten adalah : 

a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan 

b) Bupati. 

Pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD 

atau oleh Bupati disertai dengan penjelasan dan atau disertai dengan 

naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 

tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 

pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda 

kabupaten/kotasebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum masyarakat. Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
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2) Tahap Pembahasan26 

Pada tahap pembahasan, rancangan peraturan daerah akan dibahas 

bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah pada rapat paripurna untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan 

daerah pada sidang paripurna di lakukan dengan 2 tingkat pembicaraan, 

tingkat pembicaraan pertama dilakukan dengan cara penyampaian 

penjelasan rancangan peraturan daerah oleh ketua DPRD (jika raperda 

berasal dari DPRD) atau penyampaian penjelasan oleh Kepala Daerah 

(jika raperda berasal dari Kepala Daerah), selanjutnya baik DPRD 

maupun Kepala Daerah akan menanggapi dengan memberikan 

pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah yang telah 

disampaikan, hal tersebut bertujuan untuk menemukan mufakat dengan 

jawaban yang disampaikan oleh penggagas rancangan  peraturan daerah 

(DPRD atau Kepala Daerah). 

Tingkat pembicaraan kedua, dilakukan dengan tujuan 

pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang membahas terkait 

rancangan peraturan daerah dengan cara permintaan persetujuan secara 

lisan oleh pimpinan rapat paripurna kepada anggota rapat paripurna, 

dan terakhir adalah pendapat akhir Bupati. 

Dalam hal rancangan persetujuan tidak dapat dicari secara 

mufakat, maka pengambilan keputusan dilakaukan dengan cara 

pengambilan suara terbanyak, dan jika tidak mendapat persetujuan 

                                                           
26 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar 



 
 

34 
 

bersama DPRD dan Bupati, maka rancangan peraturan daerah tersebut 

tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPRD masa itu.  

Peraturan Daerah yang berkenaan dengan APBD, Pajak, retribusi 

dan tata ruang sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus di 

evaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, berdasarkan Peratuan Menteri 

Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan pengertian Evaluasi 

adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda dan 

rancangan perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan 

umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

3) Tahap Pengesahan 

Rancangan peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 

dari DPRD dan Bupati akan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati 

dalam jangka waktu 7 hari sejak persetujuan bersama dilakukan untuk 

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Rancangan peraturan daerah yang 

di setujui bersama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 

Bupati paling lambat selama 30 hari sejak rancangan peraturan darah 

tersebut disetujui bersama maka rancngan peraturan daerah dianggap 

sah menjadi peraturan daeah dan wajib di undangkan pada lembaran 

daerah dengan kalimat pengesahan yang bertuliskan “ PERATURAN 

DAERAH INI DINYATAKAN SAH” pada halaman terakhir peraturan 

daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah kedalam 

lembaran daerah. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara 

1. Teori tentang Keuangan Negara  

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk 

menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi 

pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh 

sarana keuangan negara. Sedemikan pentingnya arti sarana keuangan negara 

menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek 

konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan (regeling) maupun peraturan kebijaksanaan 

(policy rule). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan 

desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional 

sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan 

administratif dan perbendaharaan.  

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien 

memerlukan desain legal framework yang secara jelas dapat dijadikan acuan 

dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap legal 

basis pengelolaan keuangan keuangan negara telah menghasilkan empat 

regulasi pokok yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara / UUKN), Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara / UUPN, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 12 13 Pertanggungjawaban Keuangan 
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Negara, dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan APBN27.  

Pemahaman terhadap hukum keuangan negara harus dimulai dengan 

terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup 

banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi 

terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di 

bidang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa 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 berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut28.  

Definisi yang dianut oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan: 

terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk 

mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar 

tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan 

undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi 

masalah administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diuraikan bahwa29:  

Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif 

keuangan negara adalah diri sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. 

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat 

                                                           
27 Halim, Abdul. 2009. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 

Pertama. Jakarta: Salemba Empat 
28 Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi 
29 Tjandra, Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 

hal.178 
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dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan kegiatan 

dalam bidang fiskal, monetur dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan miliki negara berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  

Dari sisi subyek:  

Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut 

diatas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain 

yang ada kaitannya dengan keuangan negara.  

Dari sisi proses:  

Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas 

mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 

dengan pertanggungjawaban.  

Dari sisi tujuan:  

Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan 

hubungan hukum berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan 

obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara.  

 

Berkaitan dengan kesembilan pengertian kekayaan negara, 

maka kesembilan pengertian kekayaan negara tersebut menyebabkan 

pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK 

berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain 

yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan 

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kekayaan pihak lain 

yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintah dan / atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai 

kekayaan pemerintah yang harus diperiksa BPK30.  

                                                           
30 Tjandra, Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.6 
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Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, maka 

pengertian keuangan negara mempunyai arti yang berbeda tergantung 

pada sudut mana kita melihatnya. Ketentuan dalam Tambahan 

Lembaran Negara 1776 menyatakan dengan keuangan negara tidak 

hanya dimaksud uang pemerintah umum maupun dalam penguasaan 

dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah 

dengan status hak publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan 

negara dan perusahaan-perusahaan dimana pemerintah mempunyai 

keputusan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain 

maupun berdasar perjanjian dan penyertaan atau partisipasi 

pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah. Berdasarkan pengertian 

tersebut diatas dapat kita lihat luasnya arti keuangan negara ini, yaitu 

meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang terdiri dari hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan 

kewajiban itu dilaksanakan31.  

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, bahwa 

berdasar penjelasan pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 maka 

pengertian keuangan negara menunjuk kepada soal APBN, karena 

dengan jelas disebutkan hasil pemeriksaan itu yakni tanggung jawab 

tentang keuangan negara diberitahukan kepada DPR, yakni lembaga 

tinggi negara yang menyetujui APBN32.  

                                                           
31 H. Bohari. 2002. Hukum Anggaran Negara. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 9 
32 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, 

(Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta, hal 119 
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Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip 

yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip 

tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-

asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik 

tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan 

asas spesialitas. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari 

best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam 

pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas 

berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan 

dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh 

badan pemeriksa yang bebas dan  mandiri. Fungsi dari diterapkannya 

asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya good 

governance, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan 

daerah dan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi serta 

otonomi daerah. Dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen 

keuangan negara. 

Asas-asas klasik dalam pengelolaan keuangan negara terdiri 

dari33: 

a. Asas tahunan  

Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi 

ekonomis anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum 

mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemerintah kepada 

                                                           
33 Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti : 

Bandung, hal.67 
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perubahan keadaan-keadaan menghendaki penyusunan anggaran 

yang teratur dan yang saat-saatnya tidak jauh berbeda satu dari 

yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan 

“tahun anggaran”. UUD 1945 pasal 23 ayat (1) menentukan jangka 

waktu satu tahun. 

b. Asas universalitas 

Pengeluaran sebagai akibat dijalankannya secara konsisten hak 

budget parlemen harus dimasukkan ke dalam anggaran, hingga 

tiada suatu aktivitas Pemerintah yang berada di luar kontrol 

parlemen. Anggaran demikian adalah anggaran bruto, artinya tiada 

percampuran atau kompensasi antara pengeluaran dan penerimaan. 

Kompensasi (anggaran netto) akan mengakibatkan sebagian 

pengeluaran berada di luar kontrol parlemen. Dalam rangka ini 

perlu disebut asas non afektasi, artinya pengeluaran tertentu tidak 

diikatkan pada pendapatan tertentu. 

c. Asas kesatuan  

Anggaran negara dan anggaran tersendiri untuk perusahaan-

perusahaan harus disusun dan harus disimpulkan dalam satu 

dokumen. Anggaran perusahaan adalah anggaran bruto, sedangkan 

saldonya dimuat dalam anggaran negara. Fungsi otorisasi 

menghendaki pembagian anggaran yang jelas mengenai 

pengeluaran dan pendapatan menurut satuan organisasi besar atau 

kecil, yaitu tempat-tempat yang bertanggung jawab untuk 
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pelaksanaan anggaran. Fungsi mikroekonomi menghendaki 

pembagian yang jelas menurut tempat biaya (satuan organisasi) dan 

jenis biaya. Fungsi makroekonomi menghendaki susunan yang 

sejauh mungkin sesuai dengan sistem perhitungan tahunan 

nasional, yang bahan-bahannya dapat merupakan lampiran 

penjelasan dari anggaran34. 

d. Asas Spesialitas 

Asas ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran, tiap 

jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat satu pasal 

anggaran, sehingga dijamin bahwa pembuat undang-undang 

memberikan kuasanya untuk tiap golongan jenis pengeluaran.  

Selain asas-asas klasik sebagaimana dikemukakan di atas, 

terdapat asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara yang 

diperkenalkan melalui UndangUndang No. 17 Tahun 2003 dan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut: 

a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil 

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan 

hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan/atau 

tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk 

meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya 

tersebut. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi 

                                                           
34 Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi 
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organisasi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang 

dihasilkan. Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 

Tahun 1999 mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan dari utama akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah 

meliputi dua hal mendasar, yaitu: peningkatan akuntabilitas publik 

instansi pemerintah dan Peningkatan efisiensi, efektivitas maupun 

produktivitas kinerja organisasi pemerintah yang sekaligus 

meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan 

nepotisme35.  

b. Asas Profesionalitas  

Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 

mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas 

profesionalitas dalam pelaksanaan keuangan negara merupakan 

penerapan prinsip profesionalisme dalam tata kelola keuangan 

negara untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan 

keuangan negara. Hal tersebut kiranya juga berkaitan dengan 

                                                           
35 Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat 
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kemampuan untuk melaksanakan fungsi pernerintahan berdasarkan 

target kinerja yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan 

pemerintahan 

c. Asas Proporsionalitas  

Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 

mendefinisikan asas proporsionalitas sebagai asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penyelenggara negara. Dikaitkan dengan pelaksanaan keuangan 

negara, kiranya dapat dimaknai bahwa pelaksanaan keuangan 

negara sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada 

pertanggungjawabannya harus menjamin terwujudnya 

keseimbangan antara kebutuhan anggaran dengan sistem 

pembiayaan yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan 

prinsip yang menghendaki agar pengelolaan anggaran dapat 

diakses secara terbuka oleh publik dan stakeholders yang 

berkepentingan. 

Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Badan atau lembaga yang dipercaya untuk memegang kekuasaan 

ketatanegaraan dalam mengaudit keuangan Negara adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan / BPK, eksistensinya diatur dalam pasal 23E 

– G Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 
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1945. Hasil amandemen terhadap konstitusi telah menghasilkan 

salah satu ketentuan yang sangat penting untuk menjamin 

independensi dan kemandirian BPK, yaitu Pasal 2E ayat (1) yang 

menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan 

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Mencermati 

pengaturan terhadap kewenangan BPK pasca amandemen UUD 

Negara RI 1945, tugas Badan Pemeriksa Keuangan sekarang 

menjadi makin luas. Ditinjau dari segi objek pemeriksaannya, yaitu 

terhadap keuangan negara, berkaitan dengan pendefinisian secara 

luas pengertian keuangan negara yang mencakup 9 (sembilan) 

kelompok pengertian, maka pengertian kekayaan negara yang 

menjadi ruang lingkup wewenang pemeriksaan BPK juga 

mengalami perluasan mencakup kesembilan kelompok pengertian 

kekayaan negara tersebut36. Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 mengatur bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara 

meliputi : 

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 

ketiga. 

                                                           
36 Asshidiqie, Jimly. 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, hal.197 
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c. Penerimaan negara. 

d. Pengeluaran negara. 

e. Penerimaan daerah  

f. Pengeluaran daerah. 

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, 

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan 

daerah. 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 

kepentingan umum. 

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 

fasilitas yang diberikan pemerintah. Kewenangan BPK dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Negara adalah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara. 

 

D. Pengertian Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan 
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masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya 

menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. 

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa 

layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong 

terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di 

komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti 

adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar 

pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu 

sendiri37. 

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas 

usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. 

Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan 

kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga 

harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi 

pemerintahan yang bersih dan transparan 

 

 

                                                           
37 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hal 1-2 
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2. Ciri-Ciri Good Governance  

Dalam dokumen kebijakan united nation development 

programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance 

yaitu38: 

a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, 

efektif dan adil. 

b. Menjamin adanya supremasi hukum. 

c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsesus masyarakat. 

d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah 

dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber 

daya pembangunan 

e. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah 

pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun 

proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-

suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan 

bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan 

adil seluruh stakeholder. 

3. Prinsip-Prinsip Good Governance  

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola 

pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor 

swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi 

                                                           
38 Ibid., hal 3 
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pemerintah pun harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan 

sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya 

mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan 

penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi 

bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi 

dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip 

good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman 

dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam 

memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek 

fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:39  

a. Partisipasi (Participation) Partisipasi antara masyarakat khususnya 

orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan 

sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik 

(guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. 

Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan 

membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada 

pengawasan dari orang tua mereka. 

b. Penegakan hukum (Rule Of Low) Dalam pelaksanaan tidak mungkin 

dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau 

peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan 

itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak 

                                                           
39 Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: 

ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182 
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untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan 

untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga 

keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan 

seoptimal mungkin.  

c. Transparansi (Transparency) Persoalan pada saat ini adalah 

kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala 

hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekcokan 

antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang 

kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek 

baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-

bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan. 

d. Responsif (Responsiveness) Salah satu untuk menuju cita good 

governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap 

terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di 20 lembaga pendidikan, 

atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan 

sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-

keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan 

mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna 

kepentingan kepentingan bersama.  

e. Konsensus (Consensus Orientation) Aspek fundamental untuk cita 

good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di 

mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui 
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musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan 

bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus 

dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat 

menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. 

Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan 

keputusan.  

f. Kesetaraan dan keadilan (Equity) Asas kesetaraan dan keadilan ini 

harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam 

perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural 

baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala 

permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik 

itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada 

seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa 

yang menjadi haknya.  

g. Efektifitas dan efisien Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan 

berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat 

menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. 

Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi 

kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam 

proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang 

memuaskan.  

h. Akuntabilitas Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban 

supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari 
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pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang 

ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan 

atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama 

bertugas di lembaga.  

i. Visi Strategi (Strategic Vision) Visi strategi adalah pandangan-

pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena 

perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap 

bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah 

diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang 

ada40.  

 

                                                           
40 Ibid., hal 182 


