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BAB III 

ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH  

 

“All budgeting is about politics; most politics is about budgeting; 
and budgeting must therefore be understood as part of political game” 

(Wildavsky dan Caiden, 2004) 

 

3.1.  Anggaran  

Anggaran merupakan kerangka kerja yang diwujudkan dalam satuan 

moneter dan digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

organisasi. Govermental Accounting Standards Boards (GASB) 

mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana operasi keuangan, yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan 

yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu 

(Bastian, 2010). Anggaran merupakan  bagian yang sangat penting dalam  

akuntansi sektor publik untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, dan 

pengawasan. Anggaran menunjukan program dan kegiatan organisasi yang 

menekannkan pada tujuan  jangka pendek. Melalui anggaran tersebut, 

organisasi sektor publik dapat melakukan pengendalian terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan visi 

dan misi pemerintah daerah. 

Anggaran pada pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan 

eksekutif  dengan legislatif yang digunakan untuk menentukan prioritas 

kebutuhan daerah. Anggaran merupakan dokumen politik yang dibuat tidak 

hanya pada pertimbangan teknis namun juga pertimbangan politis. 



30 
 

Penyusunan anggaran disusun tidak hanya berdasarkan ketentuan teknis 

semata ataupun melalui hitungan hitungan ekonomi semata tetapi lebih 

dari itu dokumen penganggaran disusun berdasarkan sebuah kesepakatan 

dan merupakan sebuah gambaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. 

3.2.  Siklus Anggaran pada Pemerintah Daerah   

     Penyusunan anggaran bukan hanya mencakup proses ekonomi 

(administrasi keuangan) semata-mata, melainkan di dalamnya terdapat 

relasi sosial politik atau ideologis antar aktor yang berkepentingan 

dengannya (Fuady, 2002:12). Sebagai sebuah proses ekonomi, Daerah 

memiliki sumber daya yang terbatas dan menuntut pemerintah daerah 

dapat melaksanakan anggaran secara efisien dan efektif. Sementara 

sebagai sebuah proses politik, penyusunan anggaran merefleksikan relasi 

politik antar aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya 

tersebut. Kedua proses tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama 

lain, bahkan dalam batasan tertentu kedua proses tersebut saling 

berhadapan yakni antara prinsip efisiensi dan efektifitas di satu sisi dan 

prinsip keadilan (equity) di sisi lain.  

     Anggaran daerah tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses 

perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari siklus 

pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Siklus pengelolaan 

keuangan daerah merupakan tahapan yang harus didilaksnakan dalam 

mengelola keuangan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung 

jawab pemerintah daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah 

memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. 

Keluaran yang dihasilkan dari tahap tertentu akan menjadi masukan bagi 

tahap berikutnya. Proses tersebut akan berulang, sambung menyambung 
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dan saling berkaitan antara satu tahap ke tahap berikutnya, begitu 

seterusnya. Adapun tahapan siklus pengelolaan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

 Kerangka kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah di 

Indonesia diatur dalam dua ranah yang berbeda. Jika Undang-undang 

kebijakan perencanaan menempatkan Kementerian PPN/Bappenas di 

pusat dan Bapelitbangda di daerah sebagai institusi yang berwenang, 

maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur melalui UU 

tersendiri yang berbeda dengan UU kebijakan perencanaan, 

kewenangannya dimiliki oleh Kementrian Keuangan. 

Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU N0. 22 

Tahun 1999 dan diperbarui dalam UU N0. 32/2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (dan perubahannya, UU N0. 23 Tahun 2014). 

Namun sebelum pembaruan UU tersebut, pemerintah telah 

mengeluarkan UU N0. 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 tentang Tata Cara 

Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan dasar bagi Menteri 

Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) untuk menyusun Surat Edaran Bersama (SEB) yang 

berisi tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, 

kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai dengan nasional. SEB 

tersebut dikeluarkan oleh kedua instansi setiap tahun. 
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Tahap perencanaan adalah tahap yang paling penting dalam 

siklus pengelolaan keuangan daerah . DPRD dan masyarakat dalam 

tahap ini memiliki peranan yang sangat penting. Kualitas hasil 

pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh baik dan tidaknya 

perencanaan pada pemerintah daerah tersebut. 

Dokumen perencanaan pemerintah daerah dapat dikategorikan 

menjadi dua bentuk (Mahmudi, 2010:17), yaitu: 

a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni: RPJPD, 

RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD, memuat visi 

dan misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. 

b. Dokumen perencanaan keuangan daerah berwujud  Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran, dan  

RAPBD. Keluaran dari tahap perencanaan ini adalah dokumen 

perencanaan daerah. 

Proses penganggaran pad pemerintah daerah terdiri dari dua 

pendekatan, yakni pendekatan perencanaan yang berasal dari atas 

(top down), berupa penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta 

penetapan prioritas dan plafon anggaran (PPA), dan perencanaan 

yang berasala dari bawah (bottom up) yang berwujud usulan program 

dan  kegiatan, serta anggaran dari masing-masing organisasi 

perangkat daerah (OPD). 

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, maka dalam 

proses penyusunan anggaran, setiap satuan kerja yang ada di 

pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

RKA untuk setiap kegiatan di masing-masing OPD tersebut 

direkapitulasi menjadi RAPBD OPD. Kemudian RAPBD OPD ini 
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dibahas dan dievaluasi lebih lanjut oleh Tim Anggaran. Kompilasi dari 

seluruh RKA-OPD akan menjadi RAPBD yang nantinya akan 

disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD. 

2. Tahap Penganggaran 

Proses penganggaran melingkupi tahapan penyusunan KUA dan 

PPAS, penyusunan RKA-OPD, penyusunan RAPBD, sampai tahap 

pembahasan dan penetapan APBD. Output dari tahapan ini adalah 

berupa APBD. Sebagai output utama, APBD menjadi sangat penting 

bagi daerah, APBD merupakan blue print pembangunan daerah. 

Tujuan pembangunan suatu daerah dapat tergambar di APBD 

tersebut karena APBD berfungsi melakukan distribusi, alokasi, dan 

stabilisasi keuangan di daerah (Mahmudi, 2010:17). 

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pembahasan 

anggaran diawali dengan penyampaian kebijakan umum anggaran 

(KUA) yang sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

kepada DPRD. Setelah disepakati, KUA ini akan menjadi acuan 

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara (PPAS) 

yang akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) OPD. RKA dari berbagai OPD lalu disampaikan 

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disusun 

sebagai Rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD. 

Raperda APBD beserta dokumen pendukungnya disampaikan 

kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan disetujui 

oleh DPRD. Pengambilan keputusan DPRD dilakukan paling lambat 

satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Setelah disetujui DPRD, 

RAPBD kabupaten/kota disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan 

RAPBD Provinsi diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
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dievaluasi dengan parameter yang sesuai dengan  kepentingan 

umum dan undang-undang. APBD yang ditetapkan dengan Perda 

selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 

yang merupakan kumpulan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) OPD. Pelaksanaan anggaran daerah dimulai dengan 

ditetapkannya APBD dan masa pelaksanaan anggaran adalah satu 

tahun anggaran. 

Jika APBD belum ditetapkan sampai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan, maka Pemda dapat menggunakan APBD tahun 

sebelumnya sebagai acuan. Begitu pula jika APBD tidak mendapat 

persetujuan dari DPRD. Selain itu, juga dibuka ruang untuk 

dilakukannya perubahan APBD (PAPBD), yang dapat terjadi karena 

adanya perubahan asumsi-asumsi tentang kondisi ekonomi makro 

dan pergeseran belanja antar program kegiatan dan unit. Proses 

pembahasan perubahan APBD tidak berbeda dengan proses 

penyusunan APBD (awal). 

Mekanisme perubahan APBD dilakukan dengan penyampaian 

KUA-PPAS Perubahan yang menjelaskan perlunya dilakukan 

perubahan anggaran. Namun undang-undang membatasi waktu 

penetapan PAPBD selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun 

anggaran tersebut berakhir. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan anggaran daerah dimulai dengan ditetapkannya 

APBD. APBD ditetapkan dengan Perda yang selanjutnya dijabarkan 

dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang merupakan kumpulan 

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah  

(DPA-OPD). Masa pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan UU 
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No 17/2003 dan UU No 1/2004 adalah satu tahun anggaran, yang di 

mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Jika sampai dengan 

batas waktu yang ditetapkan, RAPBD belum ditetapkan, maka APBD 

tahun sebelumnya yang digunakan sebagai acuan. 

    Undang-undang juga membuka peluang bagi daerah untuk 

melakukan revisi atau perubahan APBD. Hal ini diberikan untuk 

mengantisipasi terjadinya berbagai perubahan kondisi ekonomi makro 

dan pergeseran belanja antar program kegiatan dan unit. Pelaksanaan 

Perubahan APBD (APBD-P) sebaiknya dilakukan setelah ditetapkan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk 

melakukan revisi atau perubahan APBD, pemerintah harus 

mengajukan Rancangan Undang-undang Perubahan APBD (RUU 

APBDP) untuk mendapat persetujuan DPRD. Waktu penetapan 

PAPBD paling lambat  tiga bulan sebelum tahun anggaran tersebut 

berakhir.  

Proses pembahasan perubahan APBD tidak berbeda dengan proses 

penyusunan APBD. Mekanisme perubahan APBD dilakukan dengan 

penyampaian KUA PPAS, dan perubahan yang menjelaskan alasan 

perlunya dilakukan perubahan anggaran. Begitu pula dalam keadaan 

darurat (misalnya terjadi bencana alam), pemerintah bisa melksanakan  

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Output dari tahap 

pelaksanaan adalah berupa laporan pelaksanaan anggaran yang akan 

dijadikan  input pada tahap pelaporan. 

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban anggaran merupakan proses akhir dari tahapan 

anggaran setelah masa satu tahun pelaksanaan anggaran berakhir. 
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Pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran akan dilaporkan 

serta dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan 

dipublikasikan. 

  Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan 

berpedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah 

ditetapkan. Tiga bulan setelah pelaksanaan anggaran berakhir, 

pemerintah daerah harus menyerahkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah BPK untuk diaudit. Setelah itu BPK menyampaikan 

hasil auditnya kepada DPRD. Selain didistribusikan kepada DPRD, 

laporan keuangan diaudit tersebut juga dipublikasikan kepada 

masyarakat. 

Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) kepala daerah berupa 

laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program dan kegiatan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit 

merupakan bagian dari LHP kepala daerah tersebut. LHP tersebut 

disampaikan kepada DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan 

tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja dan 

memberikan masukan untuk perencanaan periode berikutnya. 

3.3. Peran Eksekutif dan Legislatif  pada Proses Penganggaran 

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahapan yang  strategis dalam 

kebijakan anggaran daerah dengan hasil  berupa APBD. Pada tahap ini 

terdapat berbagai dinamika diantara aktor-aktor penyusun anggaran yakni 

eksekutif dan legislatif. Anggaran merupakan muara dari pergulatan antara 

eksekutif dan legislatif (Razak, 2012). Artinya, bahwa semua bentuk  

permainan yang menggambarkan kepentingan eksekutif dan legislatif 

dapat dilihat  dalam anggaran. Dan  faktor yang paling menonjol dalam 
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proses penyusunan anggaran adalah kepentingan pribadi dan perubahan 

kekuasaan serta politik internal. 

Lahirnya UU N0. 32 Tahun 2004 merupakan hasil revisi dari UU  

Pemerintahan Daerah sebelumnya dan  menjadi langkah awal untuk 

membangun komitmen bersama ke arah sistem keuangan daerah yang 

lebih akuntabel. Pada UU No. 32 tahun 2004, hubungan antara eksekutif 

dan legislatif (DPRD) adalah hubungan kerja setara dan merupakan mitra 

dalam bekerja sama. Posisi setara, artinya bahwa lembaga pemerintahan 

ini memiliki posisi yang sama dan setara, dalam artian mereka tidak saling 

berkuasa satu sama lainnya. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan 

daerah, yang dinamakan peraturan daerah. 

Hubungan kerja sama, berarti bahwa eksekutif dan legislatif adalah 

rekan dalam membuat kebijakan pememerintah daerah untuk 

melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga keduanya 

dapat membangun hubungan kerja yang saling mendukung dan tidak 

bertolak belakang atau berkompetisi dalam menjalankan tugas masing-

masing. Sebagaimana dijelaskan Santiso (2005) bahwa anggaran dalam 

pemerintahan mencerminkan keseimbangan antara para pelakunya yaitu 

eksekutif dan legislatif. Dalam mencapai dan mempertahankan 

keseimbangan merupakan sebuah tantangan tersendiri. Hal ini 

membutuhkan pemahaman ekonomi politik hubungan eksekutif-legislatif 

dalam tingkat yang berbeda dari proses penganggaran, sebagaimana 

pengaturan lembaga juga turut membentuk interaksi tersebut. 

Namun sayangnya peran eksekutif dan legislatif pada proses 

penyusunan anggaran terkadang masih dibayangi oleh kepentingan pribadi 
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aktor penyusun anggaran tersebut. Begitu pula dengan kemitraan di antara 

mereka masih ditujukan untuk pemenuhan kepentingan keduanya. Tindakan 

mereka masih berorientasi pada kehendak yang ingin dicapai. Yakni, 

bagaimana kepentingan mereka terakomodir dalam alokasi anggaran 

dengan berbagai cara; iming-iming material, tekanan atau paksaan, bahkan 

mungkin ancaman. Dalam proses tersebut, keduanya saling memperlakukan 

satu dengan yang lainnya secara strategis, dengan sendirinya ‘kemitraan‘ 

dan stabilitas‘ yang dicapai tentunya juga akan ditentukan oleh kepentingan 

para aktor dalam interaksi (Razak, 2012).  

Eksekutif dan legislatf memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

penyusunan anggaran pada pemerintah daerah. Peningkatan peran legislatif 

dalam anggaran akan mendorong akuntabilitas pemerintahan dan 

mengurangi korupsi dalam manajemen keuangan publik (OECD, 2002). Hal 

ini dimungkinkan karena terlibatnya legislatif secara luas dalam kekuasaan 

anggaran mendorong efektivitas dan tanggungjawab legislatif secara 

signifikan (Wildavsky dan Caiden,  2004). Berikut gambaran peran eksekutif 

dan legislatif dalam proses penganggaran pada pemerintah daerah. 

 Tabel 3.1. Peran Eksekutif dan Legislatif pada Proses Penganggaran 

Eksekutif 
Perannya pada Proses 

Penganggaran 

Kepala Daerah 

Pemegang tertinggi kebijakan anggaran 

Visi misinya harus menjadi acuan 

APBD 

Sekretaris Daerah 

Menjadi ketua tim anggaran dan 

mengkoordinasikan semua proses 

penyusunan dan pembahasan 
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anggaran 

BAPPELITBANGDA 

Menjadi koordinator perencana 

memfasilitasi proses sinkronisasi 

usulan masing masing OPD 

Badan Keuangan Daerah 
Mengkoordinasikan penyusunan 

rencana  anggaran. 

Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) 

Menyusun renstra berdasarkan RPJMD 

menyusun renja berdasarkan 

renstranya 

OPD, mengikuti proses perencanaan 

menyusun RKA OPD serta mengikuti 

proses pembahasan dengan legislatif 

dan komisi komisi 

Legislatif  

Pimpinan DPRD dan 

Pimpinan Fraksi 

Membahas dan menyetujui KUA PPAS 

serta APBD 

Membahas RAPBD yang diajukan 

eksekutif dan memiliki hak untuk 

menolak dan menerima secara politis 

yang disebut dengan pandangan fraksi 

Pimpinan Komisi 

Membahas RAPBD yang diajukan 

eksekutif dan memanggil OPD yang 

sesuai dengan Pimpinan Komisi 

bidangnya masing masing 

Anggota DPRD 
Memiliki hak suara untuk menyetujui 

dan tidak menyetujui dalam perannya 
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sebagai anggota fraksi, komisi, dan 

pimpinan. 

 

Badan Anggaran 
Bekerja sama dengan tim anggaran 

(eksekutif) membahas RAPBD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


