
Modul Belajar 01-Akuntansi Pemerintahan 

Program Studi Akuntansi-FEUII                                               Tinjauan Umum - 1 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang  
 

 Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara 
merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan 
kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, 
termasuk di dalamnya kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan negara 
yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam 
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah 
Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan 
negara. 
 
 Reformasi pengelolaan keuangan ini antara lain dilatarbelakangi peraturan 
perundang-undangan di bidang keuangan yang masih berlandaskan pada 
ketentuan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. Pertimbangan 
lain yang tidak kalah penting dalam melakukan reformasi adalah perubahan 
sistem pemerintahan. Era otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 berdampak 
pada perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jika sebelumnya 
pengelolaan keuangan negara didominasi oleh peran pusat, sistem otonomi 
daerah dengan prinsip money follows function mengharuskan peran daerah yang 
lebih besar. Sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut 
pelayanan dasar diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah. 
Sebagai akibatnya, anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-
pelayanan dasar wajib diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. 
Dengan demikian, makin besar belanja negara yang dikelola oleh pemerintah 
daerah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah 
satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/stakeholder. 
 
 Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi 
pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang 
selama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin 
berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya 
penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah 
pajak dari masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka 
diperlukan suatu pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh 
pemerintah dengan transparan. 
 
 Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan 
tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan 
sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance dan 
otonomi daerah. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara: 
• Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;  
• Penataan kelembagaan;  
• Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan  
• Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.  
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Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan 
Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi 
Pemerintah Daerah. 
 
B. Tujuan Pembelajaran  
 
Tujuan Pembelajaran Umum 
Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengelolaan 
keuangan negara, termasuk keuangan daerah secara umum dan mampu 
memahami akuntansi pemerintahan.  
 
Tujuan Pembelajaran Khusus  
Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa:  

a. Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan negara/daerah;  
b. Memahami siklus keuangan negara/daerah;  
c. Memahami jenis-jenis laporan keuangan negara/daerah; dan  
d. Memahami proses pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.  

 
C. Deskripsi Ringkas 
  
 Materi Modul Pandangan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah 
dan Laporan Pertanggungjawaban Keungan ini disusun dalam rangka 
memberikan pemahaman umum mengenai keuangan negara/daerah. Materi 
dimulai dengan dasar hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, Pengertian 
dan ruang lingkup Keuangan negara/daerah yang meliputi azas-azas umum 
pengelolaan keuangan negara, dan kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara/daerah. Selanjutnya diuraikan siklus keuangan daerah, yang meliputi 
perencanaan/penganggaran, perbendaharaan (pelaksanaan anggaran), 
Akuntansi, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban. 
 
D. Metode Pembelajaran  
 
 Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini dilakukan dengan cara 
pemaparan konsep-konsep pokok undang-undang di bidang keuangan negara 
(UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004) sebagaimana diatur pula untuk 
keuangan daerah dalam UU 32/2004 dan UU 33/2004. Keberhasilan 
pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para 
mahasiswa di dalam aktivitas diskusi dan tanya jawab.  
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BAB II 
 

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH 
 
 

 Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara/daerah telah 
diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang 
diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan negara/daerah, telah dilakukan 
dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan, terutama 
yang terkait dengan keuangan daerah. Perubahan pertama dilakukan dengan 
diterbitkannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar 
dilaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah itu diikuti dengan 
pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang 
diatur dalam UU 25/1999. Selanjutnya sebagai dasar implementasi UU dimaksud 
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dikeluarkan PP 105/2000 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
 Pada akhirnya, dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, 
juga dilakukan revisi atas dua undang-undang di atas. Setelah perubahan 
dimaksud, produk hukum yang mendasari pengelolaan keuangan negara/daerah 
selengkapnya sebagai berikut: 

a. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;  
b. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
c. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara;  
d. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
e. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah;  
f. PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
g. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
h. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
i. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  
Tiga undang-undang pertama dikenal sebagai paket undang-undang di 

bidang keuangan negara menggantikan peraturan peninggalan jaman kolonial 
yang masih digunakan sebelumnya. 
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BAB III 
 

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 
 
 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup  
 
 Keuangan negara dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti 
yang luas. Keuangan negara dalam arti sempit diartikan hanya mencakup 
penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Umum Negara selama satu tahun 
anggaran. Pendekatan yang digunakan dalam Undang-undang Keuangan 
Negara adalah dari arti luas, baik dari sisi obyek, subyek, proses, maupun 
tujuan.  
 
 Keuangan negara dilihat dari sisi obyek, mencakup semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.  
 
 Dengan memperhatikan cakupan tersebut maka yang menjadi subyek 
keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana disebutkan di atas yang 
dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan 
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 
 
 Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan 
yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas, mulai 
dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 
pertanggungjawaban. 
 
 Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, 
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan 
obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas 
dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang 
pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
 
 Pendekatan tersebut pada umumnya sejalan dengan 
perkembangan pendekatan manajemen keuangan negara. Apabila suatu negara 
mendefinisikan keuangan negara dalam arti sempit maka fokus pengelolaan 
keuangan negara hanya pada APBN/APBD. Dengan demikian fokus pengelolaan 
keuangan negara hanya menggunakan perspektif waktu jangka pendek yaitu 
satu tahun. Kepentingan-kepentingan jangka panjang kurang mendapat 
perhatian, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan 
pertanggungjawaban, maupun pengawasannya. 
 
 Dengan memperhatikan definisi Keuangan Negara di atas maka Undang-
undang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara/daerah dalam arti 
luas. Dengan dipilihnya pendekatan ini maka fokus pengelolaan keuangan 



Modul Belajar 01-Akuntansi Pemerintahan 

Program Studi Akuntansi-FEUII                                               Tinjauan Umum - 5 

negara/daerah tidak hanya pada arus kas, tetapi juga utang, piutang, dan aset 
jangka panjang. Dalam melakukan pengelolaan keuangan tidak hanya 
memperhatikan kepentingan satu tahun anggaran tetapi menggunakan 
perspektif waktu jangka panjang. 
 
 Pada tingkat daerah, pengertian di atas diadopsi dalam PP 58/2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 butir (5) PP dimaksud 
mengartikan Keuangan Daerah sebagai ”semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut”. Pengertian ini sejalan dengan pendekatan 
keuangan daerah dalam arti luas yang dianut dalam UU KN. Selanjutnya Pasal 
(2) yang mengatur lingkup menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah 
mencakup: 
 

a. hak daerah memungut pajak-retribusi daerah & melakukan pinjaman;  
b. kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan 

membayar tagihan;  
c. penerimaan daerah;  
d. pengeluaran daerah;  
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain; dan  
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 

  
B. Azas Umum  
 
 Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa 
azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, 
spesialitas, dan kesatuan. Azas tahunan artinya membatasi masa berlakunya 
anggaran untuk suatu tahun tertentu. Azas universalitas mengharuskan agar 
setiap transaksi keuangan ditampilkan utuh dalam dokumen anggaran. Azas 
spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terunci secara 
jelas peruntukannya. Azas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan 
belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 
 
 Selanjutnya pengelolaan keuangan negara/daerah juga mengadopsi azas-
azas baru yang berasal dari best practises yang telah diterapkan di berbagai 
negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara/ daerah 
secara akuntabel dan transparan. Azas-azas dimaksud terdiri dari: 
 

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil  
Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
negara, baik pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) 
maupun pertanggungjawaban kinerja (performance accountability). 

2. Profesionalitas  
Keuangan negara harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu 
sumber daya manusia di bidang keuangan harus profesional, baik di 
lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan 
Pengguna Anggaran/Barang. 
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3. Proporsionalitas  
Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap 
hasil yang akan dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip 
penganggaran berbasis kinerja. 

4. Keterbukaan  
Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam 
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-
jawaban, maupun hasil pemeriksaan. 

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri  
Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan 
negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam 
hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK 
dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil 
pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK 
terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK 
merupakan external auditor pemerintah. 

 
 
C. Kekuasaan Atas Pengelolaan Negara  
 
 Berdasarkan Pasal 6 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Presiden 
selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara. Untuk membantu Presiden dalam pelaksanaan kewenangan tersebut 
maka sebagian kewenangan: 

a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil 
pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.  

b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna 
 Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya.  

c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan 
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

Berdasarkan butir c di atas, maka UU bidang keuangan negara tersebut 
memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah. 
 
 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan 
pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik 
Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah 
Chief Operasional Officer (COO) untuk suatu fungsi pemerintah tertentu.  
 
 Pada pemerintah daerah, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah 
yang diterima oleh gubernur/bupati/walikota dilaksanakan oleh: 

a. Satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD 
sebagai CFO, dan 

b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna 
anggaran/barang daerah sebagai COO.  
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 Prinsip tersebut harus dijalankan secara konsisten agar terdapat kejelasan 
dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme 
check and balances, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
 
 Lebih lanjut, pada PP 58/2005 diatur tentang peran Sekretaris Daerah 
sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah 
bertugas dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. Disamping 
itu Sekretaris Daerah adalah sebagai pimpinan tim anggaran Pemerintah Daerah 
dan memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran/DPA-SKPD. 
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BAB IV 
 

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

 
 Pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan undang-undang di 
bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan ini tidak terlepas pada siklus 
manajemen yang dikenal selama ini. Perencanaan merupakan awal dari siklus 
yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan. Pada pengelolaan keuangan 
negara, siklus tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 
anggaran/ perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan 
pemeriksaan. 
 
A. Penganggaran  
 
 Reformasi bidang keuangan negara dimulai dengan penyempurnaan 
proses penganggaran. Sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, 
penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut ini. 
 
1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran  

Dalam penyusunan anggaran dewasa ini digunakan pendekatan budget is a 
plan, a plan is budget, oleh karena itu antara rencana kerja dan anggaran 
merupakan satu kesatuan, disusun secara terintegrasi. Untuk melaksanakan 
konsep ini Pemerintah Daerah harus memiliki rencana kerja dengan indikator 
kinerja yang terukur sebagai prasyarat. 

 
2. Penyatuan anggaran (unified budget)  

Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran ini adalah satu Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu dokumen anggaran. Kepala 
satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab secara formil dan materiil 
atas penggunaan anggaran di kantornya. Tidak ada lagi pemisahan antara 
anggaran rutin dan pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak 
terjadi duplikasi anggaran, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara 
lebih efisien dan efektif. 

 
3. Penganggaran Berbasis Kinerja  

Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah alokasi anggaran sesuai 
dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau 
keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu untuk keperluan 
ini diperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, yang akan dilaksanakan 
pada suatu tahun anggaran. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini 
diperlukan adanya: indikator kinerja, khususnya output (keluaran) dan 
outcome (hasil), standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah daerah, standar analisa biaya, dan biaya standar keluaran yang 
dihasilkan. 

 
4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  

Pemerintah dituntut untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan 
pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja 
Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah/Rencana Strategis, dan 
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Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan 
program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran 
dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran 
yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut 
memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD 
Pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya sehubungan dengan 
adanya program/kegiatan tersebut. 

 
5. Klasifikasi anggaran  

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, Pemerintah 
menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada 
Government Finance Statistic (GFS) sebagaimana yang dudah diterapkan di 
berbagai negara. Klasifikasi anggaran dimaksud terdiri dari klasifikasi 
menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja. 

 
 Dalam rangka penyusunan anggaran, proses dipilah menjadi dua tahapan, 
yaitu tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Tahap perencanaan pada 
pemerintah pusat dikoordinir oleh Bappenas sedang pada pemerintah daerah 
dikoordinir oleh satuan kerja perencanaan daerah. Tahap penganggaran 
dipimpin oleh Kementerian Keuangan pada Pemerintah Pusat dan dikelola oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah.  
 
 Penyusunan rencana kerja dimulai pada bulan Januari dengan menyiapkan 
rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif, yang 
diperlukan oleh Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun RKA-KL/RKA-
SKPD. Rancangan RKP/RKPD ini selesai bulan Juni untuk selanjutnya 
disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. 
Setelah disepakati bersama dengan DPR/DPRD, maka kebijakan umum, program 
prioritas, dan plafon anggaran sementara, akan menjadi dasar bagi 
Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun RKA. RKA ini selanjutnya 
digunakan untuk menyusun RAPBN/RAPBD yang wajib disampaikan ke legislatif 
untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi 
APBN/APBD. 
 
 Proses pengesahan RAPBN dilakukan setelah ada persetujuan oleh DPR, 
pada RAPBD ada tambahan proses evaluasi. Evaluasi atas RAPBD yang telah 
disetujui oleh DPRD dilakukan oleh gubernur untuk RAPBD kabupaten/kota dan 
Mendagri untuk RAPBD provinsi. Proses evaluasi yang diatur dalam UU 32/2004 
dan diatur lebih lanjut dalam PP 58/2005 bertujuan untuk melindungi 
kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, 
terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 
 
B. Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan  

 
 Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran 
dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-
satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementrian/lembaga. Setelah 
masa transisi pada TA 2005, maka pada TA 2006, DIPA sudah dapat serentak 
dibagikan pada awal sekali TA 2006 dimulai, tepatnya tanggal 2 Januari 2006 
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yang lalu. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah pun 
ditempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur.  
 
 Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA. Dengan demikian maka fleksibilitas 
penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun 
secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis 
belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana 
penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut 
menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan. DPA 
disampaikan kepada kepala SKPKD untuk dimintakan pengesahan. 
 
 Jika DIPA bagi kementerian/lembaga sudah dapat dijadikan dokumen 
untuk segera melaksanakan anggaran Pemerintah Pusat, pada pemerintah 
daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. 
SPD ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan 
melaksanakan kegiatan sudah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah 
DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 
 
 Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua sistem 
yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem 
pembayaran. 
 
1. Sistem Penerimaan  

Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh 
satuan kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Pendapatan diakui 
setelah uang disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh 
karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-
lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan 
pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening 
penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan 
penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 

 
2. Sistem Pembayaran  

Belanja membebani anggaran daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh 
karena itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. 
Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu Pengguna 
Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah.  

 
 Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara 
langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih 
dikenal dengan sistem LS. Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk 
belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya 
adalah dengan menggunakan Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran. 
Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah 
jumlah tertentu untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran. 
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C. Akuntansi  
 
 Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan 
prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal. Pertama adalah 
untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait 
sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka. Kedua 
adalah untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari 
terjadinya penyelewengan. Terakhir adalah untuk menghasilkan laporan 
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana 
jenis dan isi diatur oleh PP 24/2005 tentang SAP. Pertanggungjawaban atas 
pengelolaan keuangan tersebut, secara umum tata cara dan tanggung jawab 
pelaporan diatur dalam PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah. 
 
 Sejalan dengan PP 8/2006, tanggung jawab atas pelaksanaan APBN/APBD 
ada pada entitas pelaporan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian 
entitas akuntansi, yaitu sebagai bendahara umum dan sebagai pengguna 
annggaran. Terkait dengan hal itu, sistem akuntansi pemerintah pun terdiri dari 
dua bagian bagian utama, baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Pertama adalah sistem yang berlaku untuk instansi yang bertindak 
sebagai pengguna anggaran yang diterapkan pada satuan kerja. Sesuai dengan 
perannya sebagai pengguna anggaran, bagian sistem ini terutama untuk 
mencatat pendapatan, belanja dan aset yang menjadi kewenangannya. 
Pendapatan yang dikelola oleh pengguna anggaran adalah bukan pajak atau 
retribusi untuk daerah. Pendapatan jenis ini pada umumnya terkait dengan jasa 
yang diberikan oleh instansi yang mengelola. Selanjutnya adalah proses 
akuntansi yang terkait dengan belanja, baik itu yang dilakukan dengan 
menggunakan uang persediaan maupun dengan sistem langsung yang 
pembayarannya langsung dari kas umum. Akuntansi atas belanja akan 
merupakan kegiatan yang paling banyak dan rumit dibanding akuntansi atas 
transaksi-transaksi lainnya karena itu merupakan bagian utama dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai pengguna anggaran, satuan kerja 
juga wajib melakukan pencatatan atas aset yang dikelola dan digunakan. Hal ini 
penting dilakukan karena satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan aset 
yang digunakan. Dari kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna 
anggaran, pada akhir periode akan menghasilkan tiga laporan, yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
 
 Bagian kedua adalah sistem yang berlaku untuk bendahara umum. Bagian 
ini terutama mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak 
diserahkan pengelolaannya kepada satuan kerja pengguna anggaran, misalnya 
pendapatan bunga dan hasil investasi. Dalam pencatatan atas belanja pun ada 
belanja-belanja yang tidak diserahkan kepada satuan kerja pengguna anggaran, 
misalnya belanja bunga, hibah dan dana perimbangan. Selain itu, transaksi 
pembiayaan juga dilaksanakan oleh bendahara umum. Termasuk dalam jenis 
transaksi ini antara lain investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi dan 
pemberian pinjaman jangka kepada pihak lain. Dari pelaksanaan akuntansi ini 
oleh bendahara umum ini, ada 4 jenis laporan yang dihasilkan, yaitu LRA, 
Neraca, LAK dan CaLK. 
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Gambar-1 
 
 Dari dua bagian sistem tadi, pada akhir periode laporan-laporan yang 
dihasilkan akan digabungkan untuk menjadi laporan entitas yang terdiri dari 
LRA, Neraca, LAK dan CaLK. Empat laporan itu akan menjadi laporan 
pertanggungjawaban keuangan kepada lembaga legislatif mewakili rakyat. 
Hubungan dua bagian sistem itu dapat digambarkan dalam Gambar-1 di atas. 

Secara umum dapat digambarkan bahwa empat jenis laporan keuangan 
tersebut merupakan satu kesatuan laporan. LRA, Neraca dan LAK merupakan 
lembar muka dari laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian pada bagian 
berikutnya disajikan penjelasan atas tiga laporan tersebut dalam bentuk CaLK.  
 
D. Pemeriksaan  
 
 Pemerintah, baik pusat maupun daerah mengemban amanat untuk 
menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundangan. Untuk 
penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, pemerintah memungut berbagai 
macam jenis pendapatan dari rakyat, kemudian membelanjakannya untuk 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Dalam 
hal ini kedudukan pemerintah adalah sebagai agen dari rakyat, sedangkan 
rakyat sebagai prinsipalnya. Sebagai agen, pemerintah wajib 
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang 
diwakili oleh DPR/DPRD. 
 Dalam pola hubungan antara Pemda sebagai agen dan DPRD sebagai 
wakil dari prinsipal, terdapat ketidakseimbangan pemilikan informasi. Lembaga 
perwakilan tidak mempunyai informasi secara penuh apakah laporan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari eksekutif telah 
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, apakah telah sesuai semua 
peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern secara 
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memadai dan pengungkapan secara paripurna. Oleh karena itu diperlukan pihak 
yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban 
tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan 
pertanggungjawan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Ketentuan tentang pemeriksaan oleh BPK diatur dalam UU No. 15/2004 tentang 
Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pola 
hubungan dimaksud dapat dilihat pada Gambar-2 berikut ini. 
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Gambar 2 

 
 
 Dalam rangka pelaksanaan anggaran diperlukan pemeriksaan atas laporan 
keuangan yang disajikan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah 
daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka pemberian 
pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan. 
 
 Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan 
disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selanjutnya LHP dimaksud 
disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD sesuai dengan kewenangannya, kecuali 
yang memuat rahasia negara dan kepada kepada pemerintah. LHP atas laporan 
keuangan selambat-lambatnya disampaikan kepada legislatif 2 (dua) bulan 
setelah diterimanya laporan keuangan dari pemerintah. Dalam rangka 
transparansi dan partisipasi publik, LHP yang telah disampaikan kepada legislatif 
dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian masyarakat dapat 
memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan. 
 
 Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang 
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan. Kriteria untuk pemberian opini adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;  
b. Kecukupan pengungkapan;  
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan  
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d. Efektivitas sistem pengendalian intern.  
 
 Penilaian atas empat hal di atas akan menentukan suatu opini. Ada empat 
macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu:  

a. Wajar tanpa pengecualian;  
b. Wajar dengan pengecualian;  
c. Tidak wajar;  
d. Menolak memberikan opini. 
  

E. Pertanggungjawaban 
  

 Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, 
baik dalam bentuk laporan keuangan (financial accountability) maupun laporan 
kinerja (performance accountability). Laporan keuangan disusun dan disajikan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
yang mengatur tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah. 
 
 Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan 
keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit 
ini selambat-lambatnya disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-
lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
 
 Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari :  

o Laporan Realisasi Anggaran,  
o Neraca,  
o Laporan Arus Kas, dan  
o Catatan atas Laporan Keuangan.  

 
 Laporan keuangan sebagaimana di atas disampaikan ke legislatif dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu 
tahun anggaran. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar 
laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lainnya yang 
pengelolaanya diatur secara khusus seperti misalnya Badan Layanan Umum. 
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