
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Otonomi Kota 

 Istilah “otonomi” berasal dari bahasa latin,yaitu “autos”yang berarti sendiri dan“nomos” 

yang berarti aturan atau Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak,wewenang,dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi 

daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah 

dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri. 

 Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas 

desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintah dapat diserahkan 

kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dan hal ini 

memungkinkan suatu kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana 

pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan 

tetap harus bertanggung jawab. 

Sementara itu dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga 

Pemerintah Daerah yaitu: 

a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 
b. Perencanan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang 
c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum 
e. Penanganan Bidang Kesehatan  
f. Penyelenggaraan Pendidikan  
g. Penanggulangan Masalah Sosial 
h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan 
i. Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
j. Pengendalian Lingkungan Hidup 
k. Pelayanan Pertanahan 



 
 

l. Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil  
m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah 
n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal 
o. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya  
p. Urusan Wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan  

 

2.2 Akuntansi Pemerintahan  

 Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang 

berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi pemerintahan secara umum di 

seluruh negara pun sudah berkembang meskipun tidak sepesat perkembangan akuntansi bisnis. 

 Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparasi yang semakin meningkat, 

peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu 

entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak 

yang membutuhkan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang 

memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. 

Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin 

dibutuhkan. 

Struktur Pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani 

kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintah demokratis, struktur pemerintah 

biasanya  berdasarkan sistem checks and balance yang dilakukan dengan pemisahan fungsi 

pemerintah yaitu esekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut bisa memiliki 

kesimpulan yang berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan 

sebaik-baiknya. 

Menurut Bastian Indra (2006: 15) tentang akuntansi pemerintahan adalah: 

“Pada umumnya sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintahan atau dengan 
kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri 
nasional (perusahaan milik pemerintah, badan hukum publik, perusahaan publik).” 

 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

 Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Bahtiar Arif (2002;3) adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa 
untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran 
atas informasi keuangan.” 



 
 

 
Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian Indra (2006: 15) adalah sebagai 

berikut: 

“ Karakter akuntansi sebagai penyedia jasa yang relevan untuk berbagai jenis individu 

dan organisasi dan karakter ini memisahkan akuntansi dari perspektif makro.” 

 Dengan demikian, secara umum pengertiaan tersebut tidak berbeda dengan akuntansi, 

dan perbedaan terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunanya. Jenis yang dicatat di 

dalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian memiliki 

karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis. Penguna 

informasi keuangan pemerintah antara lain rakyat secara umum yang diwakili oleh lembaga 

legislatif, pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Intenational Monetary Fund (IMF), 

Asian Development Bank (ADB), dan lainnya.  

 

2.2.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 

 Akuntansi Pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan 

dibandingkan  dengan akuntansi bisnis. Untuk memudahkan dalam memahami karakteristik 

akuntansi pemerintahan, sebaiknya dibandingkan dengan akuntansi bisnis yang telah banyak 

dipahami sebelumnya. 

 Berdasarkan tujuan pemerintah Bahtiar Arif (2002;7) mengemukan karakteristik 

Akuntansi pemerintahan sebagai berikut: 

a. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga di dalam akuntansi pemerintahan tidak 
ada laporan laba. 

b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. 
c. Di dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis 

dana. 
d. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. 
e. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan 

perundang-undangan. 
 

Meskipun tujuan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Bisnis berbeda tetapi pada 

hakikatnya adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang 

dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu 

kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. 

 



 
 

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan 

 Pemerintah, yang dalam hal ini adalah organisasi yang memegang peran utama dalam 

pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai lingkungan yang berbeda 

dengan sektor swasta. Adapun yang membedakan antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi 

Bisnis menurut Bahtiar Arif (2002;8) adalah: 

a. Akuntansi Bisnis menghasilkan laporan laba/rugi sebagai salah satu laporan keuangan 
sedangkan Akuntansi Pemerintahan tidak terdapat laporan laba/rugi sebagai bagian 
dari laporan laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi. 

b. Dalam Akuntansi Bisnis tidak ada perkiraan anggaran (Non budgetary accounting) 
sehingga tidak ada jurnal untuk anggaran sedangkan dalam Akuntansi Pemerintahan 
terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui. 

c. Dalam Akuntansi Bisnis semua aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan dari satu 
dana sedangkan Akuntansi Pemerintahan menggunakan akuntansi dana dan berbagai 
jenis dana dapat digunakan. 

d. Dalam Akuntansi Bisnis pengeluaran modal dilaporkan hanya dalam neraca dan 
Dalam Akuntansi Pemerintahan pengeluaran modal dilaporkan baik dalam neraca, 
maupun dalam laporan operasional. 

e. Akuntansi Bisnis tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah (bersifat 
fleksibel) sedangkan Akuntansi Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-
peraturan pemerintah (bersifat kaku). 

f. Dalam Akuntansi Bisnis ada perkiraan “modal” sedangkan dalam Akuntansi 
Pemerintah perkiraan “modal diganti “saldo dana. 

 
Disektor pemerintah tidak terdapat hubungan langsung antara barang/jasa yang diberikan 

dengan harga yang harus dibayar seperti pada sektor bisnis. Dalam hal ini kita sulit sekali untuk 

mengidentifikasi hubungan pertukaran antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima. Dan 

sebagai individu tidak akan pernah menerima sejumlah barang atau jasa yang sama dengan 

jumlah pajak yang dibayar. Jadi disini pembayar pajak bersifat pemberi sumber dana yang tidak 

sukarela, dan bila diberi pilihan akan memilih tidak membayar pajak. 

Dalam negara demokratis, rakyat melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi 

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini masyarakat meminta 

kepada pemerintah agar memberikan jasa yang maksimum kepada mereka dengan jumlah 

pembayaran pajak yang minimum. Pemerintah juga harus menginvestasikan sejumlah dana 

dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan. Hal ini menyebabkan 

akuntansi pemerintahan harus terpisah dari akuntansi Bisnis.  

 

 



 
 

2.2.4 Sistem Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia 

 Sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalh sistem 

pembukuan anggaran yang akan mengolah semua transaksi-transksi keuangan, sumber-sumber, 

kewajiban-kewajiban, dana-dana pemerintah dan akan menghasilkan informasi akuntansi dan 

laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan 

oleh badan-badan diluar pemerintah maupun berbagai tingkat manajemen di dalam pemerintah. 

Adapun tujuan dari sistem Akuntansi Pemerintah ini adalah untuk perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengendalian anggaran dan evaluasi operasi-operasi serta untuk perumusan 

kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. 

 Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Pasal 1 No.5 

mengemukakan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

 “Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pemerintah”.  

 

 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang 

memenuhiprinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah 

diterima secara umum. 

 

2.3 Anggaran 

2.3.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan 

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. 

Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan 

datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam 

beberapa periode yang akan datang.  

Anggaran sektor publik mempunyai karakteristik menurut Bastian Indra (2006:81), 

sebagai berikut: 



 
 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 
b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun 
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan. 
d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari 

penyusun anggaran. 
e.  Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 
 

 The National Committee on Governmental Accounting United State of America yang 

dikutip dari  Bahtiar Arif (2002;14) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut:  

“Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam satu 

periode dan sumber pendapatannya”. 

 

Mardiasmo (2006;61) mengemukakan: 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. 

 
 Menurut Nordiawan (2006;48) anggaran pun dapat dikatakan sebagai sebuah rencana 

finansial yang menyatakan: 

a. Rencana-rencana organisasi untuk 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 mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta 
seberapa besar pemasukan tersebut. 

 
Anggaran Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian anggaran harus benar-benar 

mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman 

daerah. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran negara/daerah 

adalah suatu rencana dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari pengeluaran serta 

penerimaan yang sesungguhnya terjadi yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah. 

 

 



 
 

2.3.2 Fungsi Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2006:63) Fungsi Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 
b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 
c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiskal Tool) 
d. Anggaran sebagai alat Politik (Political Tool) 
e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication 

Tool) 
f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  
g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 
h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 

 
Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang 

diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

a.) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang 

ditetapkan. 

b.) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi 

serta merencanakan alternative sumber pembiayaan. 

c.) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 

d.) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

 Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat 

mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. 

 Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya 

overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam 

pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran 

merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional 

program atau kegiatan pemerintah. 



 
 

 Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan 

operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, 

anggaran sektor publik digunakan untuk  meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai 

uang yang cukup untuk  memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan 

untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara 

efesien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. 

Pengendalian anggran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu : 

a.) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. 

b.) Menghitung selisih anggaran. 

c.) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians. 

d.) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya   

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal Tool) 

 Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan 

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut 

dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-

prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, 

memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

d. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 

 Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan 

terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik 

sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana 

publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan 

tetapi lebih merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, pembuatan 

anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian 

bernegosiasi, dan pemahaman tentangt prinsip manajemen keuanagan publik oleh 

para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam 

melksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, 

atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. 



 
 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication 

Tool)  

 Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran 

publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik 

yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit 

kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 

Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

 Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi 

wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target 

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai 

berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian 

kinerja. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 

 Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar 

bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran 

hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. 

Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak 

dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk 

dicapai. 

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 

 Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. 

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus 

terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir 

akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. 

Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan 

aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok 

lain yang tak terorganisir akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan 



 
 

pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka 

akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, 

melakukan boikot, vandalism, dan sebagainya. 

 Adapun fungsi anggaran sektor publik menurut Bastian Indra (2006: 80) adalah sebagai 

berikut: 

a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja 
b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 
c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unti kerja 

dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. 
d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 
e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam 

pencapaian visi organisasi. 
f. Anggaran merupakan instrumen politik. 
g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 

     
2.3.3 Siklus Anggaran di Pemerintah Daerah 

 Anggaran digunakan untuk tujuan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Pada 

penggunaannya terdapat perbedaan pada pendekatan atau sistem di tiap pemerintahan. Bahkan 

sangat jarang terdapat dua pemerintahan yang menggunakan sistem anggaran yang benar-benar 

sama. Suatu siklus anggaran yang dikembangkan pada suatu organisasi pemerintahan sebaiknya 

harus di dasarkan pada faktor-faktor lingkungan dimana anggaran itu digunakan dan dapat 

digunakan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang sesuai keadaan. 

Penyusunan APBD bukan hanya untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang 

dimaksud dalam undang-undang 1945 akan tetapi dimaksudkan pula sebagai rencana kerja yang 

akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

APBD dapat berubah dalam tahun anggaran yang berjalan namun harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yaitu adanya keseimbangan antara 

pengeluaran dan penerimaan daerah yang merupakan suatu kestuan yaitu seimbang antara 

jumlah pendapatan rutin dan pendapatan pembangunan dengan belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Yang dimaksud dengan perubahan anggaran yaitu tindakan yang dilakukan 

Pemerintah Daerah yang membawa akibat perubahan/pengurangan anggaran. Tindakan tersebut 

dituangkan dalam bentuk peraturan daearah yang disahkan oleh kepala daerah yang paling 

banyak dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. 

 Menurut Mardiasmo (2006:70) siklus anggaran daerah mempunyai 4 tahap yaitu:  



 
 

a. Tahap persiapan anggaran  
b. Tahap Ratifikasi 
c. Tahap Pelaksanaan Anggaran 
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Aggaran 

 
  Siklus-siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan Anggaran 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah 

sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran 

pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup 

berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan 

keputusan tentang anggaran pengeluaran. 

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor 

“uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan 

publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya 

suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem angggaran yang digunakan.  Besarnya 

mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-item budgeting,” akan berbeda 

pada “input-output budgeting,” “program budgeting,” atau “zero based budgeting”.  

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan 

bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah 

pusat. Arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen 

perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana 

Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).  

Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat 

dengan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai 

dari penyusunan PROPENAS yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPENAS 

tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan PROPENAS dan 

RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan 

REPETA.  

Sementara itu, di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat 



 
 

dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Dokumen 

perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang jauh dari PROPENAS dan 

RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat.     

Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan 

yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-

masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama 

dengan DPRD dalam kerangka waktu lima (5) tahun yang kemudian dijabarkan 

pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA untuk setiap tahunnya akan 

digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD. 

Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat serta analisis fiskal dan ekonomi 

daerah, menurut ketentuan PP No. 105 Tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama dengan 

DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD, setelah itu pemerintah daerah 

menetapkan Strategi dan Prioritas APBD. REPETADA memuat program pembangunan 

daerah secara menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja 

yang terukur untuk jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih 

memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai 

dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.  

Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) 

dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen 

kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. APBD 

menunjukkan implikasi anggaran dari REPETADA yang telah dibuat. Dengan demikian, 

REPETADA merupakan kerangka kebijakan (policy framework) bagi penyediaan dana 

dalam APBD.  

 

b. Tahap Ratifikasi 

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang 

melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut 

tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “political skill,” 

“salesmanship,” dan “coalition building” yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang 

tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap 

ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan 



 
 

argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari 

pihak legislatif. 

 
c. Tahap Pelaksanaan Anggaran 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

manajer keuangan daerah adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer keuangan daerah dalam hal ini bertanggung jawab untuk 

menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan 

pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap 

penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula 

dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.  

 
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek 

operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek 

akuntabilitas. Jika tahap implemetasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation 

tidak akan menemui banyak masalah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang 

dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan 

masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. 

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. 

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: 

a.) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian 

dalam lingkungan pemerintah. 

b.) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa 

publik melalui proses pemrioritasan. 

c.) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

d.) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan 

masyarakat luas. 

Penjelasan Siklus Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 



 
 

a. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya 

sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan 

Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses 

penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur 

pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, 

antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. 

b. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah 

daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 

c. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah 

daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk 

dijadikan acuan bagi setiap SKPD. 

d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya 

dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah daerah bersama DPRD. 

e. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam 

pembicaraan pendahuluan RAPBD. 

f. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah 

sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. 

g. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan 

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama 

bulan Oktober tahun sebelumnya. 

h. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan 

selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 

Selanjutnya Draft Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun bentuk Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) yang membandingkan antara 

anggaran dan realisasi APBD. 

Adapun menurut Nordiawan (2006;52) siklus anggaran daerah umumnya melewati lima 

tahapan, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 



 
 

b. Tahap Persetujuan lembaga legislatif 
c. Tahap Administrasi 
d. Tahap Pelaporan 
e. Tahap Pemeriksaan 

 
Siklus-siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. 

Kemudian masing-masing unit pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan 

dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah ditelaah dan diadakan dengar pendapat ke 

semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. 

b. Tahap Persetujuan Lembaga Legislatif 

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatakan persetujuan. Dalam hal ini, 

lembaga legislatif akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-

pertimbangan guna menyetujui atau menolak anggaran tersebut.  

c. Tahap Administrasi 

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan pendapatan 

yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan 

tahap pelaksanaan ini dilakukan pula proses administrasi anggaran yang meliputi pencatatan 

pendapatan dan belanja yang terjadi. 

 

d. Tahap Pelaporan 

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses 

pelaksanaan. 

e. Tahap Pemeriksaan 

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah 

lembaga independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk 

proses penyusunan pada periode berikutnya. 

 

2.4  Pendapatan Asli Daerah 

 Pasal 5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber – sumber pendapatan asli 



 
 

daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan 

kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya 

peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur 

administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun 

ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan 

atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang 

diselaraskan dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan 

dengan biaya murah. 

  

2.4.1  Pajak Daerah 

 Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatakan bahwa Pajak Daerah yang 

selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk  membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunn daerah. 

 Jenis – jenis Pajak Daerah adalah : 

1. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk  bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan  

Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau 

Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman, yang disediakan 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau ketering. 

3. Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis 

pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan 



 
 

bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, 

tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 

4. Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, 

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau 

orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, 

kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 

5. Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa 

di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan tersebut diatur dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri dengan 

pertimbangan Mentri Keuangan. 

6. Pajak Bahan Galian Golongan C 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan 

galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan 

Galian Golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu 

apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/ andesit, 

gips, kalsit, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah 

liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit. 

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah 

maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan 

dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut 

bumi, tidak termasuk air laut. 

Pajak merupakan sumber umum penerimaan Pemerintah yang hampir tidak berubah dan 

benar-benar dijaga oleh Pemerintah Pusat. Pembagian hasil penerimaan ini dengan cara 

penyerahan atau pembagian ada kalanya dicantumkan dalam undang-undang. Beberapa cara 



 
 

Pemerintah Regional di negara kesatuan memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak 

penghasilan sebagian karena dimungkinkan oleh sistem pajak nasionalnya dan lainnya karena 

perbedaan dasar pajak yang ditetapkan. Pengaturan pembagian hasil pajak yang dimaksud antara 

lain dicantumkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 12 yang menerangkan tentang 

pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan. 

Sistem pajak penghasilan nasional memiliki ciri umum tertentu yang membedakan antara 

pajak yang dikenal atas penghasilan orang pribadi dan laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Penetapan bagi pajak orang pribadi dengan cara mengenakan pajak pendapatan hasil seseorang 

dikurangi biaya-biaya dan potongan yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan yang 

lainnya. Pajak perusahaan dikenakan atas laba yang diperoleh suatu perusahaan setelah 

diperhitungka dana untuk penyusutan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya bersifat progesif 

sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba suatu perusahaan biasanya 

dimulai dari persentase yang lebih tinggi.  

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-masing daerah yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dengan peraturan 

perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan 

untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pajak di daerah. 

 

2.4.2 Retribusi Daerah 

 Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yaitu Perubahan Undang-Undang 

No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi Daerah 

yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan pribadi atau badan.  

 Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa: 

 “Tata Cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah”. 

 
 
 



 
 

2.4.3 Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD) 

 Jenis-jenis perusahaan daerah sangat beragam. Di indonesia, BUMD yang paling seragam 

antara lain adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). Pendirian BUMD didasarkan kepada alasan: 

1. Ideologi, bila satu masyarakat dan negara menganut prinsip bahwa sarana produksi adalah 

milik masyarakat; 

2. Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah; 

3. Mendorong pembangunan ekonomi daerah; dan 

4. menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. 

Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi (regional) dalam 

arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk 

pendapatan.  

Jenis usaha yang dikelola Pemerintah Daerah sangat beraneka ragam. Hal ini tergantung 

pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Semakin banyak potensi dan peluang 

usaha yang dapat dikembangkan, maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan 

kontribusi laba Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

2.4.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Lain-lain Pendapatan yang Sah, menurut penjelasan Pasal 6 pada Ayat 1 huruf d Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah adalah meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 
b. Jasa giro;  
c. Pendapatan bunga; 
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau 

pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah. 
 

Dengan demikian, masing-masing daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Penggalian sumber-sumber penerimaan ini dapat dibenarkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



 
 

2.5 Belanja Daerah 

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemerintah dalam rangka memenuhi 

pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan sosial yang seluas-luasnya 

diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut 

mempunyai kaitan-kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah, Belanja Daerah adalah sebagai berikut: 

“Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai  kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan”. 

Dibawah ini adalah komponen Belanja Daerah Kota Bogor: 

I. Belanja Langsung 

• Belanja Pegawai 

• Belanja Barang dan Jasa 

• Belanja Modal  

II. Belanja Tidak Langsung 

• Belanja Pegawai  

• Belanja Bunga 

• Belanja Subsidi 

• Belanja Hibah 

• Belanja Bantuan Sosial 

• Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintah Desa/Kelurahan 

Untuk Kota Bogor 

• Belanja Tidak Terduga 

 

2.5.1 Belanja Publik 

Pengertian dari Belanja Publik adalah besarnya pengeluaran untuk menyelenggarakan 

pelaksanaan Belanja Publik dari Pendapatan Daerah. Bentuk dari Belanja Publik ini termasuk 

didalamnya Belanja Administrasi umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.  

Belanja Publik ini digunakan untuk Pembiayaan belanja pegawai/personalia, belanja 

barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan untuk membiayai jalannya 

pemerintahan daerah itu sendiri.  


