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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2006:15) adalah

sebagai berikut :

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial
pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi

sektor publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah

sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012:3) mendefinisikan Akuntansi

Sektor Publik sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan)
dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan
lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan,”

Sesuai dengan definisi-definisi diatas, dari sudut pandang ekonomi sektor

publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Mardiasmo:2009)

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

(Mardiasmo:2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi

sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,

efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi.
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2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk

melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab mengelola secara tepat dan

efektif.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik

merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat

informasi publik.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan,

menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik

secara ekonomis maupun teknis. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan

untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk

penilaian investasi.

2.2 Anggaran Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Noerdiawan (2006:48) mendefinisikan anggaran adalah sebagai berikut:

“ Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor
publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam
kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocation
resources to unlimited demands).”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik adalah

sebagai berikut:

“Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai

dengan uang publik.”

Sesuai dengan definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa anggaran sektor

publik mempunyai strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor

publik, yaitu penyediaan pelayanan publik.



8

2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo:2009), anggaran memiliki fungsi sebgai berikut:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan

organisasi sehingga organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah

mana kebijakan dibuat. 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 alternatif pembiayaannya.

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah

disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara,

yaitu:

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.

b. Menghitung selisih anggaran.

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat

dikendalikan atas suatu varians.

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

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk

mestabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,

sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana

publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk
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memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas

tertentu. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan

dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit

kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui

apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit

kerja lainnya. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat

koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik

dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran

yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk

pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan

stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam

mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat

memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but

atrainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target

anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,

namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada

organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup

untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah,

seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi

masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses pengganggaran publik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dapat bersifat

langsung dan tidak langsung.
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2.2.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:76) dalam menyusun anggaran terdapat dua

pendekatan, yang dapat dilihat dari output atau tampilan anggaran itu sendiri,

yaitu:

1. Pendekatan Tradisional

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan

incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah

rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya sebagai

dasar untuk menyesuaikan besarnya perubahan atau pengurangan

tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item adalah

penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan darimana dana

berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan

(pos-pos pengeluaran).

2. Pendekatan Era New Public Manajement (NPM)

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya

era NPM telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang

lebih sitematis dalam perencanaan anggaran sektor publik, diantaranya:

a. Anggaran Kinerja (performance budgeting)

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang

terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang

disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan

publik.

b. Anggaran Berbasis Nol (zero basis budgeting-ZBB)

ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan,

bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. Setiap kegiatan akan

dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan

dalam visi tahun yang bersangkutan.
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c. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggrana Terpadu

(planning, programming, and budgeting system –PPBS)

PBBS didefinisikan sebagai suatu anggaran dimana pengeluaran secara

primer dapat dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan

pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau

karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya.

2.3 Anggaran Berbasis Kinerja

2.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,

penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja.

Pendekatan Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat

dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak

adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Menurut Direktorat

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mendefinisikan anggaran

berbasis kinerja sebagai berikut:

“Penganggaran  Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam
kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggran dipandang sebagai

alat untuk mencapai tujuan.

3. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan

efektivitas anggaran.
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4. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan

program dan tolok ukur (indikator) kinerja sebagai instrumen untuk

mencapai tujuan dan sasaran program.

Menurut Peraturan Walikota No. 542 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam sistem anggaran berbasis kinerja setiap

usulan program kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dinilai kewajarannya dengan menggunakan standar analisa belanja. Standar

analisa belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis

kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun

anggaran. Beban kerja dan biaya merupakan dua komponen yang tidak

terpisahkan dalam penilaian kewajaran pembebanan belanja. Penilaian terhadap

kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dalam hal ini dikaitkan

dengan kebijakan anggaran, komponen, dan tingkat pelayanan yang akan dicapai,

jangka waktu pelaksanaannya serta kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk melaksanakannya.

Disamping standar analisa belanja, evaluasi terhadap kinerja program atau

kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat

didasarkan pada tolok ukur kinerja pelayanan dan standar biaya. Tolok ukur

kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau

kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja

keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, terutama untuk menilai

kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja

mencakup 2 (dua) hal, yaitu unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat

pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal

mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target

kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja

menunjukkan unsur-unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pelayanan yang

akan dicapai (output) dari suatu program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran

tertentu.
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Standar biaya merupakan perbandingan antara anggaran belanja dengan

target kinerja yang dapat juga dinamakan dengan biaya rata-rata per satuan output.

Standar biaya tersebut menjadi dasar untuk untuk menilai kewajaran biaya suatu

program atau kegiatan, karena menunjukkan hubungan rasional antara input

dengan output. Penilaian kewajaran terhadap biaya yang dianggarkan, dapat

dikaitkan dengan harga standar yang berlaku. Terbentuknya biaya merupakan

hasil perkalian antara volume (satuan) dengan harga satuan. Dalam hal ini perlu

dicermati, apakah harga satuan yang dianggarkan telah sesuai dengan standar

yang ditetapkan atau berada diantara kisaran harga satuan yang berlaku.

2.3.2 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi

manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada

seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap

unit kerja. Menurut Muljarijadi (2006:77), beberapa manfaat yang bisa dirasakan

dengan adanya pengukuran kinerja, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah

dilihat.

2. Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik.

3. Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.

4. Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian bukan

pada pembelian yang dilakukan organisasi.

2.3.3 Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Noerdiawan (2006:79), tahap-tahap penyusunan anggaran

berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
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1. Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah

organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat:

a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.

c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.

d. Memiliki orientasi masa depan.

e. Menumbuhkan seluruh organisasi.

f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2. Pembuatan Tujuan

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu

satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional.

Pembuatan tujuan menjadi langkah sangat penting dan strategis karena

tujuan menjadi dasar utama pembuatan target dan indikator kinerja yang

akan melekat pada langkah pelaksanaan aktivitas.

3. Penetapan Aktivitas

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional

yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Penelaahan dan penentuan peringkat yang dilakukan dengan standar baku

yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan

pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan

peringkat.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan

Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

yaitu:
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“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah keuangan
daerah tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu Anggaran

Daerah. Terkait dengan definisi diatas menunjukkan bahwa anggaran daerah,

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki unsur –

unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan

adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-

pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar

semua hak dan kewajiban daerah dan rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu

satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan

intrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (Sonny Sumarsono, 2010)

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu

tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah,

restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

penerimaan lain-lain.

b. Bagian dan perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
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c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana

darurat.

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas

pemerintahan di daerah.

3. 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.

2.4.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

menurut Laporan Kemajuan Kegiatan Implementasi Otonomi Daerah Tahun

2009 disusun oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada Bab

III tentang penyusunan dan penetapan APBD pasal 21 dijelaskan proses

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan

Rakyat (DPRD) menyusun arah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

2. Berdasarkan arah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah daerah menyusun strategi dan

prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Berdasarkan strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah

Daerah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) antara lain:

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

b. Apabila rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Pemerintah
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Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.

c. Penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), harus disampaikan

kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

d. Apabila rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (c), tidak disetujui Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya

sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

2.4.3 Prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Berbasis Kinerja

Berdasarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2005)

prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

1. Transaparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat

menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan

manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang

dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan

kepentingan masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Angaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau  proyek yang belum tersedia
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anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa

didiskriminasi dalam pemberian layanan karena pendapatan daerah pada

hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan

yang  maksimal peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk

kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan

pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

(output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah

ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja

di setiap organisasi kerja yang terkait.

2.5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu:

“Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/

pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Bagian Ketiga tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 7:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:



19

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD);

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD);

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

kepala daerah.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan

fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD);

b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD);

d. Memberikan petunju teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. Menetapkan SPD;

g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintahan daerah;

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i. Menyajikan informasi keuangan daera; dan

j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.
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3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum

Daerah (BUD) menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelolaan

keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Peraturan Walikota Bandung No. 529 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja perangkat Daerah

(SKPD) yaitu:

“Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/

pengguna barang.”

Menurut Chabib S dan Heru R (2010:161), Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah

bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pengelola

barang.

2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau

penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perolehan lainnya yang

sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya.

4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya.

5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya.

6. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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7. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya

kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.

8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik

daerah yang ada dalam penguasaannya.

9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran

(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan

Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya

kepada pengelola barang.

2.7 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yaitu:

“Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu:

“Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yaitu:

“Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”

Terkait dengan definisi diatas, menurut Peraturan Walikota No. 542

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan
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Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen

perencanaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang

telah ditetapkan. Anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk

melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah (urusan wajib) sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam rangka

penganggaran daerah yang diprioritaskan untuk urusan wajib maka disusunlah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum

Anggran (KUA) yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).


