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Tentang

KeuanganKeuangan NegaraNegara

Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, MAB

Dalam rangka mendukung terwujudnya good 
governance dalam penyelenggaraan negara, 
pengelolaan keuangan negara perlu 
diselenggarakan secara profesional, terbuka, 
dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan 
pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar.
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Keuangan NegaraKeuangan Negara
adalah semua hak dan kewajiban negara  
yang dapat  dinilai dengan uang,  serta 
segala sesuatu  baik berupa  uang maupun 
berupa barang yang  dapat  dijadikan  milik  
negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)(APBN)
adalah rencana  keuangan  tahunan  
pemerintahan  negara  yang  disetujui  
oleh  Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD)(APBD)



3

Perusahaan NegaraPerusahaan Negara
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Perusahaan DaerahPerusahaan Daerah
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Penerimaan negaraPenerimaan negara
adalah uang yang masuk ke kas negara.

Pengeluaran negaraPengeluaran negara
adalah uang yang keluar dari kas negara.

Penerimaan daerahPenerimaan daerah
adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran daerahPengeluaran daerah
adalah uang yang keluar dari kas daerah
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Pendapatan negaraPendapatan negara
adalah hak pemerintah pusat yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan   daerahPendapatan   daerah
adalah   hak   pemerintah   daerah   yang   
diakui   sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih.

Belanja negaraBelanja negara
adalah   kewajiban   pemerintah   pusat   yang   
diakui   sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih.

Belanja daerahBelanja daerah
adalah   kewajiban   pemerintah  daerah  yang  
diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih.
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PembiayaanPembiayaan
adalah setiap penerimaan yang  perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang  
akan diterima kembali,  baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya. 

Hak negaraHak negara
untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

Kewajiban negaraKewajiban negara
untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan 
pihak ketiga.
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Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola 
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan 
daerah

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan/atau kepentingan umum

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan.
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Sesuai dengan amanat UUD 1945, UU tentang
Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan
pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 
tersebut ke dalam asas-asas umum yang 
meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal
dalam pengelolaan keuangan negara, seperti
•Asas Tahunan, 
•Asas Universalitas
•Asas Kesatuan
•Asas Spesialitas

• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

negara
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa 

yang bebas dan mandiri.
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