
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi Pemerintahan 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

 Pada saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik 

akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga 

pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, 

baik yang meningkatkan mutu pengawasannya maupun untuk menghasilkan 

informasi  keuangan yang akan digunakannya, jasa akuntansi ini dikenal dengan 

akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas 

mengenai akuntansi pemerintahan, disini penulis mengemukakan beberapa 

definisi akuntansi pemerintahan dari para ahli. 

Adapun pengertian akuntansi pemerintahan menurut Robert J. Freeman 

(1998 : 36) : 

“Govermental accounting is an integral branch of the accounting  
  discipline. It is founded upon the basic concepts and corvention  
  underlying the accounting discipline as a whole and shares many  
  characteristic with commercial accounting” 

Maksudnya : 

Akuntansi pemerintahan adalah suatu cabang akuntansi yang melengkapi disiplin 

ilmu akuntansi yang konsep dan kebiasaan-kebiasaan akuntansi yang mendasari 

disiplin akuntansi sebagai suatu keutuhan dan memisahkan berbagai karateristik 

dengan akuntansi bisnis. 

  

Sedangkan Akuntansi Pemerintahan menurut Bahtiar Arif dan Iskandar 

(2002 : 3) : 

“Suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi 
keuangan pemerintah berdasarkan proses penelitian, 
pengklasifikasian, pengintisarian suatu transaksi keuangan 
pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut” 

  

Dengan demikian, secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan 

akuntansi dan perbedaan terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan 



penggunaannya. Jenis yang dicatat dalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi 

keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakannya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis. 

 Bentuk utama dari organisasi non laba adalah : 

a. Pemerintah ; Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

b. Lembaga  – lembaga   pendidikan  ;  seperti   Sekolah   Dasar   (SD),   Sekolah  

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan 

Tinggi 

c. Lembaga  Kesehatan dan  Kesejahteraan ; seperti Rumah Sakit,  mesjid, gereja  

dll. 

d. Lembaga  Amal  ;  seperti  yayasan lembaga  konsumen,  yayasan  jantung  dll 

e. Lembaga penyumbang dana ; yaitu  lembaga-lembaga  yang  didirikan  khusus  

untuk memberikan bantuan dana kepada lembaga pendidikan, lembaga agama 

dll 

 Pengelompokan diatas adalah secara umum, sudah tentu diantara 

kelompok – kelompok tersebut ada yang timpah  tindih (over lap) dalam 

pelaksanaannya misalnya, mesjid akan berhubungan dengan lembaga-lembaga 

amal dan pemerintah yang secara langsung akan menangani sektor pendidikan, 

kesehatan dan lembaga-lembaga lain yang dibutuhkan masyarakat. 

 Sedangkan bentuk dari organisasi yan bertujuan mencari laba dapat berupa 

PT, CV, dan Firma, misalnya PT. Ultrajaya, PT. Kinocare era kosmetindo dll. 

 

 2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintah  

Karakteristik akuntansi pemerintah menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan 

Iskandar (2002 ; 7), terbagi atas beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, 

sebagai berikut : 

1). Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi      

pemerntah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment 

akuntansi yang berkaitan dengannya. 

   2).  Pemerintah    membukukan    anggaran    ketika    anggaran      tersebut         

      dibukukan.   Anggaran  merupakan  hal  yang  penting bagi pemerintah  



      karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. 

3)   Didalam akuntansi  pemerintah  dimungkinkan  mempergunakan  lebih 

dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam 

akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana 

tersendiri. 

4)   Akuntansi  pemerintah  akan membukukan  pengeluaran  modal seperti  

untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraandalam perkiraan 

neraca dan hasil operasional. 

5) Akuntansi  pemerintah  bersifat  kaku  karena  sangat  bergantung pada  

peraturan perundang- undangan. 

6) Akuntansi   pemerintah   tidak   mengenal   perkiraan   modal  dan  

laba ditahan di neraca”. 

Beberapa karakteristik diatas antara lain yang membedakan akuntansi  pemerintah 

dengan akuntansi perusahaan dan akuntansi nasional, dan perlu diketahui pula 

penyelenggaraan akuntansi pemerintah senantiasa harus tunduk pada hukum atau 

ketentuan yang berlaku padanya. 

 

2.2 Anggaran 

 Untuk memahami pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran penulis 

akan  mengemukakan definisi anggaran dari para ahli, antara lain pengertian 

anggaran menurut Kusnadi (2002 : 40) mengemukakan : 

 “Anggaran adalah estimasi atas penerimaan yang akan diterima 

dan pengeluaran biaya akan dikeluarkan terhadap aktivitas yang 

akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi.”   

Anggaran menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2002: 14) menyatakan:  
 “Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi 

perkiraan belanja dalam satu periode dan sumber pendapatannya.”   

 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. 

Pengertian lain dibuat oleh The National Committee on Govermental Accounting 

dari Amerika Serikat adalah sebagai berikut : 

 “A budget is plan of financial operation embodying an estimed of 

Proposed expenditures for a given period of time and proposed 

means of financial them.” 

Maksudnya,  

Bahwa suatu anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mencakup 

suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana 

penerimaan pendapatan untuk membiayainya. 

Sedangkan menurut Ghozali (2001: 39)  

 “Anggaran adalah suatu rencana pemerintah yang menggambarkan 

rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka rupiah untuk jangka waktu tertentu.” 

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran Negara 

atau daerah adalah suatu rencana dalam jangka tertentu, yang terdiri dari 

pengeluaran serta penerimaan yang sesungguhnya terjadi yang dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka rupiah. 

 

2.2.1 Kegunaan Anggaran   

 Kegunaan anggaran menurut Kusnadi (2002:40,41) dapat dibagi atas           

“ 1 ). Kegunaan anggaran secara umum 

   2 ). Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara.” 

 Kegunaan anggaran secara umum : 

 1)   Memberi      arahan     atas     kegiatan   atau     aktivitas     yang    akan   

                  dikerjakan   sehingga    akan   menjadi    terarah    pada    tujuan    yang   

                  dikehendaki 

      2)   Akan   menjadi   alat   koordinasi   antar   bagian   yang  melaksanakan  

            kegiatan. 

      3)   Anggaran     akan    dapat     mengharmoniskan     atau  mensinkronkan  



            antar  bagian yang ada dalam organisasi 

         4)  Anggaran  akan  dapat  membatasi  kegiatan  atau  aktivitas  hanya  

pada yang penting dan perlu 

            5)   Anggaran   dapat   dijadikan    alat    pengawasan    organisasi   dengan  

                  adanya  anggaran  maka  setiap  penyimpangan  yang   ada  akan  lebih  

                  mudah diukur  sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil 

            6)   Penggunaan  metode,   alat,  tenaga   kerja  akan  semakin   efektif  dan  

                 efisien    sehingga      kinerja    organisasi    akan    semakin   baik   dan   

                  terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisien 

 

Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara 

 Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk : 

           1)  Pengendalian   Legislatif   (DPR)   terhadap  Eksekutif   (President), 

jika anggaran  telah  diundangkan oleh Legislatif maka estimasi   

pengeluaran  yang ada di dalam  anggaran  akan menjadi patokan 

tertinggi yang tidak boleh  dilanggar  oleh  presiden.  Pengeluaran  

pemerintah  diatas   batas  anggaran  tersebut  dapat  dijadikan sebagai 

adanya penyimpangan yang harus  dipertanggungjawabkan   dimuka  

MPR.   MPR   kemudian  akan memutuskan   apakah     akan    

menerima       atau     menolak    laporan  pertanggungjawaban 

presiden. 

 2)  Pengendalian   Eksekutif   (Presiden)   terhadap  bawahannya   

(menteri Gubernur  dan  seterusnya).  Presiden  melalui APBN yang 

diundangka kemudian  akan  mengalokasikan  kepada  setiap  

departemen  yang ada, kepada lembaga tinggi negara, lembaga 

tertinggi negara. 

 

2.2.2 Fungsi Anggaran   

 Proses anggaran harus terkoordinasi dengan rapi, sehingga mampu untuk 

membiayai pembangunan. Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana 

kepada badan-badan pemerintah daerah sehemat mungkin. Melalui anggaran 



daerah dapat melakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap  

penggunaan dana, sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan 

dengan baik. 

 Menurut  Kusnadi  (2002:54),  pada  dasarnya  fungsi  anggaran meliputi : 

 “1)   Fungsi hukum.  
Dengan adanya anggaran sebagaimana disebut oleh Undang-Undang 
Dasar1945 maka : 

         a. DPR  telah  memberikan  kuasa kepada pemerintah (dalam hal ini diwakili 
             oleh  presiden)   untuk  melaksanakan  semua  kegiatan  dan  proyek  yang  
             telah  ditetapkan  dalam  APBN  dalam   rangka  menyelenggarakan  tugas    
             umum   pemerintahan   dan   pembangunan   yang  semua   dananya  telah   
             tercantum dalam APBN. 
         b. APBN  merupakan  alat  untuk  membatasi  ruang  gerak  pemerintah atau  
             mengarahkan  semua  kegiatan  pemerintah  dan  oleh  karena  itu   semua 
             pengeluaran  (belanja)  pemerintah  tidak boleh  melebihi atau tidak boleh  
             diatas APBN. 

2)   Fungsi material 
APBN adalah suatu rencana komprehensif yang dituangkan dalam nilai mata 
uang rupiah 

   3)   Fungsi kebijakan 
APBN merupakan kumpulan aneka kebijakan dari aktivitas strategis suatu 
bangsa yang akan berlangsung setahun mendatang”. 

 
2.2.3 Siklus Anggaran 

         Setiap aktivitas manusia baik secara individu maupun secara kelompok 

(organisasi) pasti dimiliki oleh aktivitas awal dan ditutup oleh akhir. Rangkaian 

aktivitas dari awal sampai akhir itu dinamakan dengan siklus. 

         Dalam anggaran juga terdapat aktivitas yang sering dinamakan siklus 

anggaran. Pada dasarnya secara umum siklus anggaran adalah sama untuk setiap 

organisasi, yang berbeda hanya pada penekanan atau skala prioritas. Siklus 

anggaran pada umumnya terdiri dari empat tahap, seperti yang dikemukakan 

Mardismo (2005:70) dibawah ini : 

           “1.  Tahap  Persiapan Anggaran (Budget Preparation) 
             2.  Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 
  3.  Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) 
  4.  Tahap Tahap Pelaporan dan Evaluasi  Anggaran (Budget  
                  Reporting and Evalution)” 
 
Siklus anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 



1) Tahap  Persiapan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahap   ini  dilakukan  taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang   tersedia.  Sebelum  menyetujui  taksiran   

pengeluaran,  terlebih   dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara 

lebih akurat. 

 2)   Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 

Tahap  ini  melibatkan  proses  politik  yang  cukup  rumit  dan   berat,  

dimana pimpinan    eksekutif   dituntut  tidak  hanya  memiliki  

managerial  skill  tetapi juga  harus  mempunyai  political  skill,  

salesman  ship  dan condition building yang    memadai.   Dalam   

tahap   ini   pimpinan  eksekutif  harus  mampu memberikan  

argumentasi  yang  rasional  atas  semua  pertanyaan - pertanyaandan 

bantahan-bantahan dari pihak legislative 

 3)   Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) 

Pada  tahap  ini  yang  harus diperhatikan oleh manajer keuangan 

public adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer  keuangan public dalam hal ini 

bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntans yang    

memadai   dan   handal   untuk   perencanaan   dan  pengendalian  

anggaran  yang  telah  disepakati  dan  bahkan  dapat diandalkan untuk 

tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 

 4)   Tahap   Pelaporan   dan   Evaluasi   Anggaran  (Budget   Reporting and     

Evalution) Tahap  akhir  dari  siklus  anggaran  adalah  pelaporan  dan     

evaluasi  anggaran.Tahap  ini  terkait  dengan  aspek  akuntabilitas. 

Jika tahap  implementasi  telah didukung  dengan  system  akuntansi  

dan pengendalian manajemen yang baik maka diharapkan  tahap  

pelaporan  dan  evaluasi tidak akan menemui banyak  masalah   Siklus  

anggaran  perlu  diketahui  dan  dikuasai   dengan   baik  oleh  

penyelenggara   pemerintahan,   dalam     rangka     pencapaian    

tujuan    akhir  pemerintah. 



         Menurut Mardiasmo (2005 :70) bahwa dalam siklus penyusunan anggaran 

ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu : 

  
 “1) Top Down 
       Top Down,  merupakan  proses  penyusunan  anggaran  dengan  arahan 
                  dari  atas  kebawah. Sistem penganggaran pada pendekatan ini sifatnya 
       incremental   yaitu   sistem  anggaran  pendapatan   dan  belanja   yang  
       memungkinkan revisi selama tahun berjalan. 
  2)  Bottom up 
       Bottom up,    merupakan    proses   penyusunan  anggaran  dari  bawah  
        ke  atas. Sistem  penganggaran  pada  pendekatan  ini  berbasis  kinerja 
                  yaitu  teknik  penyusunan  anggaran  berdasarkan  pertimbangan beban  
       kerja (work load) dan unit cost dari setiap kegiatan terstruktur.” 
 

2.2.4    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 Dalam suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam system 

pemerintahannya maka akan mengenal daerah-daerah otonom yang mempunyai 

kebebasan dalam mengatur dan mengurus yang menjadi urusan rumah tangganya 

sendiri. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya tersebut 

kepada daerah otonom juga diberikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas 

pelayanan pada masyarakat dan pembangunan daerah. Sama seperti halnya pada 

pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus menuangkan program-

program dan rencana pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode dimasa 

depan ke dalam suatu bentuk anggaran yang disebut dengan APBD. 

 Anggaran ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan anggaran Negara 

pada umumnya yaitu sebagai alat pengawas bagi masyarakat atas kebijaksanaan 

yang diambil oleh pemerintah daerah dan realisasi dari kebijaksanaan yang 

diambil tersebut. Selain itu juga sebagai pedoman bagi alat-alat pemerintah daerah 

dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. 

 

2.2.5 Pengertian APBD  

 Pengertian secara khusus mengenai APBD seperti yang di muat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD tahun 2008 pasal (1) menyatakan 



“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.” 

Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan APBD disuatu daerah akan sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan daerah tersebut 

 

2.2.5.1  Komponen-Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

  APBD memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. 

Adapun sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 59 tahun 2007, terdiri dari : 

1). Penerimaan Asli Daerah 

2). Dana Perimbangan 

3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Penjelasan ketiga sumber - sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1).   Pendapatan Asli Daerah 

       Menurut ketentuan umum Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah : 

 “ Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.”   

       PAD adalah penerimaan sektor daerah yang terdiri dari 

(1). Pajak daerah 

 (2). Retribusi daerah 

 (3). Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 

  (4). Lain –lain PAD yang sah 

Penjelasan sektor-sektor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1). Pajak daerah 

      Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 yang merupakan revisi dari         

Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.   



      Menurut Mardiasmo (2005 : 98), definisi pajak daerah adalah : 

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” 
 

Jenis-jenis pajak daerah adalah : 

1). Pajak Hotel 

2). Pajak Restoran 

3). Pajak Hiburan 

4). Pajak Reklame 

5). Pajak Penerangan Jalan 

6). Pajak Pengambilan Bahan Golongan C 

 

(2). Retribusi daerah 

 Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 yang merupakan revisi dari 

Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

 Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, pasal 158 Undang-undang No 32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa : 

1.  Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang 

2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusidaerah  ditetapkan 

dengan peraturan daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

(3). Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

    Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

adalah: 



   “Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan  

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan 

milik daerah dan penelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.” 

 
  

2).   Dana Perimbangan 

     Dana perimbangan terdiri dari 

   (1). Dana bagi hasil 

   (2). Dana Alokasi Umum (DAU) 

   (3). Dana Alokasi Khusus (DAK) 

   Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang 

kurangnya 25 % dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam 

APBN.DAU untuk daerah propinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan masing-

masing 10% dan 90%. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan 

perimbangan keuangan antar daerah. 

Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan  : 

(1).   Potensi  daerah   (PAD,  PBB,  BPHTB,  dan  bagian  daerah  dari   

penerimaan  SDA) 

   (2).   Kebutuhan     pembiayaan    untuk    mendukung      penyelenggaraan    

                     pemerintah di daerah 

   (3).   Tersedianya dana APBN 

   Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara 

lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan 

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3).   Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 

     Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi : 

          (1).  Hibah berasal  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah lainnya,badan      

atau lembaga atau organisasi  swasta  dalam  negeri,  kelompok  

masyarakat atau   perorangan  dan  lembaga   luar   negeri   yang   

tidak   mengikat. 



            (2)   Dana  darurat  dari  pemerintah  dalam  rangka  penanggulangan 

korban atau kerusakan akibat bencana alam. 

          (3)   Dana   bagi   hasil   pajak  dan   provinsi  kepada  kabupaten  atau   

kota.  

          (4)   Dana  penyesuaian   dan  dana  otonomi  khusus  yang  ditetapkan  

olehpemerintah. 

          (5)   Bantuan  keuangan  dari  provinsi  atau dari pemerintah daerah  

lainnya. 

  Sedangkan Pengeluaran daerah (Belanja daerah) dirinci menurut organisasi, 

fungsi, kelompok dan jenis belanja. Elemen-elemen yang termasuk dalam 

belanja daerah menurut Indra Bastian (2002:145) adalah sebagai berikut :      

            “1). Belanja Aparatur Daerah 
    2). Belanja Pelayanan Publik 
    3). Belanja Bagi hasil dan bantuan keuangan 
    4). Belanja tidak tersangka.”   
Penjelasan keempat elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Belanja Aparatur Daerah 

    Bagian  belanja  yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi  

dan pemeliharaan,  serta  belanja modal atau pembangunan yang 

dialokasikan atau  

      digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  berhasil  guna,  bermanfaat   

dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

2) Belanja Pelayanan Publik 

Bagian  belanja  yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi 

dan pemeliharaan,  serta  belanja modal atau pembangunan yang 

dialokasikan atau  

digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  berhasil guna,  bermanfaat  

dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

3) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 

         Pengeluaran uang dengan kriteria : 

   (1).   Tidak  menerima  secara  langsung  imbal  barang  atau  jasa  yang      

                  layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.        



        (2).   Tidak  mengharapkan  dibayar kembali dimasa yang akan datang,   

                     seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman. 

        (3).    Tidak  mengharapkan  adanya  hasil  pendapatan  seperti  layaknya      

                     yang diharapkan pada kegiatan investasi.  

       

4) Belanja tidak tersangka 

      Pengeluaran yang disediakan untuk : 

  (1).  Kejadian    luar    biasa   seperti   bencana   alam,   kejadian  yang 

dapat membahayakan daerah. 

  (2).  Utang     (pinjaman)   periode     sebelumnya   yang   belum    

diserahkan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang 

bersangkutan. 

  (3).  Pengembalian   penerimaan    yang   bukan    haknya   atau     

penerimaan yang dibebaskan dan atu kelebihan penerimaan. 

  Adapun jenis Belanja Daerah selain yang disebutkan diatas yaitu belanja 

langsung. 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang 

digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium atau 

upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Adapun salah satu kelompok dari belanja langsung adalah belanja modal, yaitu : 

  1)  Digunakan     untuk    pengeluaran     yang    dilakukan    dalam     

rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap 

yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan asset tetap lainnya yang memiliki criteria sebagai berikut: 

    (1)    Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

                    (2)    Merupakan objek pemeliharaan 

    (3)    Jumlah  nilai rupiahnya  material sesuai dengan kebijakan    

          akuntansi 



    2)   Pengadaan    software     dalam     rangka    pengembangan   sistem  

                        informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal. 

   Komponen APBD yang ketiga adalah pembiayaan, pembiayaan 

merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih 

antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. 

Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan berasal dari : sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana 

cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. 

 

 

2.2.5.2 Teknis Penyusunan APBD 

   Adalah  langkah-langkah  yang  harus  dipedomani oleh pemerintah daerah 

dalam menyusun APBD. Adapun langkah – langkah tersebut adalah:  

1)  Penyusunan kebijakan umum APBD. 

2)  Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). 

3)  Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang   

       pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD. 

4)  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

5)  Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran    

       APBD. 

6)  Penyampaian   rancangan   peraturan   daerah   tentang   APBD   dan   

       peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

 

2.2.5.3 Prinsip APBD 

   Adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran 

program atau kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk dipedomani seluruh satuan 

kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam 

rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 

   Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2008 menyatakan bahwa dalam 

penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip sebagai berikut : 



1)      Partisipasi masyarakat 

       Hal   ini    mengandung    makna     bahwa     pengambil    keputusan   dalam    

proses  penyusunan   dan   penetapan  APBD  sedapat  mungkin  melibatkan    

partisipasi masyarakat,   sehingga   masyarakat   mengetahui  akan   hak dan   

kewajiban dalam pelaksanaan APBD. 

2)     Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

       APBD  yang  disusun  harus  dapat  menyajikan  informasi  secara  terbuka    

         dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  meliputi  tujuan,  sasaran, sumber  

         pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran   

dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang  

dianggarkan. Oleh karena itu setiap penggunaan anggaran harus 

bertanggung  jawab terhadap penggunaansumber   daya    yang    dikelola    

untuk    mencapai   hasil    yang    ditetapkan. 

3)      Disiplin Anggaran 

Beberapa  prinsip  dalam  disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara    

lain: 

1) Pendapatan  yang  direncanakan  merupakan  perkiraan  yang terukur 

secara rasional  yang  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan, 

sedangkan belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas tertinggi 

pengeluaran belanja. 

2) Penganggaran   pengeluaran  harus   didukung   dengan    adanya   

kepastian tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan 

tidak dibenarkan melaksanakan  kegiatan  yang  belum  tersedia  atau  

tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan 

APBD 

3) Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun  anggaran 

yang bersangkutan   harus   dianggarkan  dalam  APBD  dan  dilakukan    

melalui rekening kas umum daerah. 

      4)  Pajak daerah,  retribusi daerah,  dan pungutan  daerah  lainnya yang  

dibebankan kepada masyarakat  harus  mempertimbangkan  kemampuan 

masyarakat untuk membayar.  Masyarakat  yang  memiliki kemampuan 



pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama,  

sedangkan  masyarakat yang mempunyai kemampuan  untuk  membayar  

tinggi  diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan     

kedua    kebijakan    tersebut    pemerintah    daerah   dapat melakukan   

perbedaan     tarif   secara    rasional    guna    menghilangkan   rasa 

ketidakadilan. Selain dari pada itu dalam mengalokasikan belanja  

daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat 

dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi pemberian 

pelayanan. 

      5)   Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

     Dana    yang    tersedia    harus    dimanfaatkan    seoptimal     mungkin     

untuk meningkatkan  pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas anggaran, 

dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan : 

(1).   Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang I      

ingin dicapai. 

   (2).   Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta 

penetapan harga satuan yang rasional. 

   6)   Taat azas 

     APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah       

ditetapkan dengan Peraturan daerah, memperhatikan : 

                   (1). APBD  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang –    

undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila 

pendapatan , belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam 

rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, keputusan presiden, atau peraturan atau keputusan atau 

surat edaran menteri yang diakui keberadaanya dan mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-



undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang 

berkaitan dengan keuangan daerah. 

   (2)  APBD  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  

mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang 

APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat (public) dan bukan 

membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh 

menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan 

ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan 

Negara atau daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat 

kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta 

ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu 

jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah. 

              (3)  APBD  tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, 

mengadung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalm 

peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai 

konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut 

harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok 

pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang 

tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti Peraturan Daerah 

mengenai Pajak Daerah, retribusi daerah dan sebagainya. 

 

2.2.5.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal   

    Sumber keuangan pada pemerintahan daerah berasal dari pendapatan 

daerah, mencakup: 

1) Pendapatan Asli Daerah 

2) Dana Perimbangan 



3) Lain- lain dari pendapatan daerah yang sah 

Sedangkan belanja modal mencakup: 

1)    Belanja modal Tanah 

2)    Belanja modal Jalan dan Jembatan 

3)    Belanja modal Bangunan Air 

4)    Belanja modal Instalasi 

5)    Belanja modal Bangunan Gedung 

6)    Belanja modal Monumen 

7)    Belanja modal Alat-alat Besar 

8)    Belanja modal Alat-alat Angkutan 

9)    Belanja modal Alat-alat Bengkel 

10)  Belanja modal Alat-alat Pertanian 

11)  Belanja modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 

12)  Belanja modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 

13)  Belanja modal Alat-alat Kedokteran 

14)  Belanja modal Alat-alat Laboratorium 

15)  Belanja modal Buku atau Perpustakaan 

16)  Belanja modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 

17)  Belanja modal Hewan, Ternak, dan Tanaman 

18)  Belanja modal Alat-alat Persenjataan atau Keamanan 

 

2.2.5.5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal 

     1)    Penyusunan Anggaran pendapatan 

     Dalam  kebijakan  perencanaan  pendapatan  daerah  harus    

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

              (1).  Pendapatan  daerah  meliputi  semua  penerimaan uang melalui 

rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai 

hak Pemerintah   

                     daerah dalam 1 (satu) tahun  anggaran yang tidak perlu di bayar  

kembali oleh daerah. 



              (2).  Seluruh   pendapatan   daerah   dianggarkan   dalam APBD secara 

bruto, mempunyai    makna   bahwa   jumlah   pendapatan   yang   

dianggarkan   tidak boleh  dikurangi  dengan  belanja   yang 

digunakan  dalam  rangka menghasilkan  pendapatan  tersebut  dan 

atau   dikurangi dengan pemerintah    pusat   atau    daerah    lain   

dalam     rangka   bagi   hasil. 

   (3). Pendapatan  daerah  merupakan  perkiraan  yang  terukur secara      

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

     2)    Penyusunan Belanja Modal 

            Belanja   Modal   dianggarkan  dalam   jenis   belanja  modal   program  

dan kegiatan   sebesar   harga   beli  atau   bangun   asset    tetap.  Untuk  

belanja honorarium   panitia    pengadaan   dan    administrasi,    pembelian    

atau  pembangunan  untuk memperoleh  semua  asset  tetap tersebut  

dianggarkan dalam  jenis  belanja  pegawai  dan  atau jenis belanja barang 

dan jasa untuk program dan kegiatan yang berkenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


