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Pengantar Penulis

Puji syukur yang tidak terhingga penulis ungkapkan 
atas	segala	limpahan	rahmat,	taufiq,	hidayah,	dan	
‘inayah Allah swt, Tuhan sekalian alam, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas yang sangat berat 
ini dengan baik meskipun masih banyak kekurangan di 
dalamnya. 

Reformasi manajemen penganggaran pem-
bangunan daerah diperlukan untuk memunculkan 
paradigma baru dari traditional budget menuju 
performance budget. Implementasi pembangunan tidak 
sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi penganggaran, karena minimnya 
keterlibatan masyarakat pada tingkat desa. Pada sisi 
yang lain besarnya postur belanja pada bidang tertentu 
menjadikan bidang lainnya tidak terlaksana dengan baik. 
Islam memberikan alternatif  pengelolaan penganggaran 
dengan memaksimalkan sumber daya alam dan manusia 
yang dikelola langsung oleh pemerintah yang bertujuan 
untuk keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran 
masyarakat.
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Konsep penganggaran dalam perspektif  Islam 
berprinsip bahwa segala bentuk kekayaan yang dikelola 
oleh negara adalah untuk kepentingan rakyat, dengan 
memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang 
berorientasi pada prinsip maêlaëah dan menghindari 
masyaqqah.	 Sumber	 pendapatan	 tersebut	 adalah	
optimalisasi	 potensi	 zakat,	 infaq,	 dan	 sadaqah	 sebagai	
pendapatan asli daerah. Implikasi teorinya adalah 
bahwa tidak ada perbedaan antara penganggaran dalam 
perspektif  Islam maupun penganggaran pada umumnya 
berdasarkan kaidah tasarruf  al-imam ala ra’iyyah manutun 
bi al-maêlaëah. Perpaduan kedua konsep dan teori 
tersebut menghasilkan pola baru dalam manajemen 
penganggaran daerah, yang berorientasi pada mas}
lah}ah,	 berkeadilan,	 menghindari	 masyaqqah,	 dan	
memiliki keseimbangan (equilibrium), untuk mencapai 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Tulisan ini merupakan wujud dari tanggungjawab 
moral penulis, melihat realitas pembangunan 
daerah yang tidak berpihak pada keadilan dan jauh 
dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 
Ketimpangan pengalokasian anggaran daerah 
menjadi salah satu penyebab ketidaksejahteraan dan 
ketidakmakmuran tersebut. Kekayaan sumber daya 
alam yang berlimpah pada setiap daerah, belum tentu 
mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakatnya. Perencanaan, pelaksanaan, bahkan 
evaluasi dan  pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 
pembangunan daerah pun belum tentu mencerminkan 
baiknya pemerintahan daerah. Perencanaan, pelaksanaan, 
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evalusi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 
pemerintah daerah seharusnya sudah mulai direformasi 
dengan selalu berorientasi pada profesionalitas, 
proporsionlitas, transparansi, akuntabel dan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan tujuan akhirnya 
menuju pemerintahan daerah yang good governance. 
Pada sisi lain aspirasi masyarakat perlu dihidupkan 
kembali, masyarakat perlu diedukasi, masyarakat 
perlu diingatkan betapa pentingnya aspirasi tersebut 
untuk dapat mendukung kemajuan pembangunan 
daerah. Islam sudah memberikan gambaran riil tentang 
bagaimana seharusnya pemerintah dapat memberikan 
yang terbaik untuk masyarakatnya, dengan memberikan 
kesejahteraan dan kemakmuran melalui perencanaan, 
pelaksanaan, evalusi dan pertanggungjawaban 
pengelolaan anggaran yang baik, jujur, amanah dan 
transparan.

Penyelesaian tulisan ini, tidak lepas dari dukungan 
orang-orang terdekat, dan juga dukungan dari semua 
pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi 
ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak 
terima kasih yang tidak terhingga semua pihak yang 
telah berkontribusi dalam penyelesaian tulisan ini.

Prof. Dr. H. Abdul A‘la, MA, yang telah memberikan 
inspirasi kepada penulis melalui arahan dan bimbingan 
beliau selama menempuh pendidikan di UIN Sunan 
Ampel Surabaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
studi dengan baik; Direktur Pascasarjana UIN Sunan 
Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag, dan 
Wakil Direktur Pascasarjana, Prof. Masdar Hilmy, MA., 
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Ph.D, Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (S3) Dr. 
Ahmad Nur Fuadi, MA, dan Sekretaris Program Studi 
Dirasah	 Islamiyah	 (S3)	 Dr.	 Ainur	 Rofiq	 Al	 Amin,	 SH.,	
M.Ag,.  Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA dan Dr. H. 
Iskandar Ritonga, M.Ag, Prof. Dr. Amin Abdullah, MA, 
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Prof. Dr. Zainuddin Maliki, 
M.Si., Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. Is., Prof. Dr. 
H.	Syafiq	A.	Mughni,	MA,	Prof.	Dr.	H.	Ahmad	Zahro,	
MA., Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA., Prof. Dr. H. Burhan 
Djamaludin,	MA.,	Prof.	Dr.	H.	Zainul	Arifin,	MA.,	(Alm)	
Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si, serta (Alm) KH. 
Abdurrahim Sanusi, Lc, KH. Cecep Khairuddin.

Terimakasih, hormat, penghargaan yang disertai 
dengan doa kepada Orang Tua Penulis (Alm) H. Abdul 
Manan, (Almh) Hj. Marsanih, bapak mertua (Alm) 
H. Kamhar Naro, yang sampai akhir hayatnya selalu 
memotivasi penulis. Begitu juga dengan ibu mertua 
penulis Hj. Rihatun, yang terus memberikan semangat 
dan dukungan untuk penyelesaian studi penulis;

Teristimewa untuk Istri tercinta, Rihawati, S.Psi 
yang telah sabar dan ikhlas mendampingi penulis selama 
menempuh studi, serta anak-anakku tercinta Sayyid 
Muhammad	Syafiq,	‘Aidh	Muhammad	Washfy,	dan	Izzi	
Muhammad	Luthfie	yang	sudah	memberikan	semangat	
hidup bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan 
studi;

Semua teman sejawat penulis di Universitas Islam 
Negeri Mataram yang telah banyak memberikan saran, 
kritik, dan pendapat atas kesempurnaan disertasi ini.  



Manajemen Penganggaran dalam Islam vii

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan hanya 
ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi, semoga Allah 
swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan. 
Akhirnya penulis berdo’a dan berharap semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat bagi khazanah pengembangan 
keilmuan Islam di masa yang akan datang. Kritik dan 
saran untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini sangat 
penulis harapkan. Terima kasih.





Manajemen Penganggaran dalam Islam ix

Daftar Isi

Pengantar Penulis ...................................................................iii
Daftar Isi ....................................................................................ix

Bab Satu
Pendahuluan ...............................................................................1
A. Problemetika Penganggaran .................................................. 1
B. Berbagai Perspektif tentang Penganggaran ................ 10

BAgIAn PerTAmA: 
TeorI

Bab Dua
Prinsip-prinsip Penganggaran .............................................21

Bab Tiga
manajemen Penganggaran 
dalam Perspektif Islam .........................................................39
A. Penganggaran masa rasulullah saw .......................43
B. Penganggaran masa Khalifah 
 Abu Bakar as-Siddiq ...................................................... 49
C. Penganggaran masa Khalifah 
 Umar bin Khattãb.........................................................51
C. Penganggaran masa Khalifah 



x  Dr. Muhamad Yusup, M.SI.

 Usman bin Affãn ..........................................................58
D. Penganggaran masa Khalifah 
 Ali bin Abi Talib ...........................................................61
D. Penganggaran masa Khalifah 
 Umar bin Abdul Aziz ..........................................................63

BAgIAn KeDUA
APLIKASI

Bab Empat
model Analisis Penganggaran Pembangunan .................81

Bab Lima
manajemen Penganggaran Pembangunan ....................... 91
A. manajemen Penganggaran Pembangunan ............ 91
B. Instrumen manajemen Penganggaran 

Pembangunan ...............................................................99
C. reformasi manajemen Penganggaran 

Pembangunan .............................................................. 131
D A F T A r   P U S T A K A ...............................................137
mengenai Penulis ................................................................. 145



Manajemen Penganggaran dalam Islam 1

B a b  S a t u

PENDAHULUAN

A. Problemetika Penganggaran

Perubahan global semakin besar pengaruhnya pada 
reformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan 
di negara-negara berkembang, termasuk di 

Indonesia. Salah satu aspek reformasi yang mendapat 
perhatian di Indonesia hingga kini adalah persoalan 
kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia 
bukanlah semata-mata program pemerintah pusat yang 
harus dilaksanakan pada daerah-daerah di Indonesia, 
tetapi alasan yang sangat substantif  adalah bahwa 
Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari 
beribu-ribu pulau dengan ragam suku serta kebudayaan 
yang berbeda-beda, menjadikan pemberlakuan otonomi 
daerah menjadi urgen untuk dilaksanakan. Di dasari 
oleh perbedaan kebudayaan serta hukum dan kondisi 
yang berbeda antar daerah tersebut, diperlukan adanya 
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aturan khusus untuk setiap daerah. Dengan adanya 
otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengurus 
daerah serta kebutuhan masyarakat agar terlayani 
dengan baik. Alasan diberlakukannya otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada 
tiap daerah. Dengan demikian adanya pemberlakukan 
otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dapat 
meningkat melalui pelayanan yang tepat. Semakin 
baik kondisi serta kesejahteraan masyarakat pada suatu 
daerah, maka semakin berhasil kebijakan otonomi yang 
dilakukan.

Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia 
dilaksanakan oleh pemerintah dengan kebijakan 
desentralisasi melalui Undang–Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Jo Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah dan Jo Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah telah yang membawa 
perubahan cukup berarti terhadap hubungan pusat-
daerah.1

Melalui kebijakan otonomi daerah yang telah 
berjalan, dapat memupuk proses reformasi pada tingkat 
lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, 

1  Ismail Nawawi, Manajemen Publik: Kajian Teori, Reformasi, Strategi 
dan Implementasi, (Surabaya: PMN, 2010), 131.
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pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, 
sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Implementasi otonomi daerah dalam 
pelaksanaannya tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, 
dan masih menghadapi kendala-kendala, baik itu pada 
tataran prosedur maupun praktik yang terjadi, yang jika 
tidak dilakukan reformasi manajerial pemerintahan akan 
menghambat tujuan otonomi daerah tersebut. Perubahan 
paradigma kinerja pemerintahan terbukti menjadikan 
pembangunan sebagai tujuan pokok dalam melayani 
dan mengayomi masyarakat, yang sudah barang tentu 
memberikan efek positif  bagi pembangunan daerah.2

Pada bidang ekonomi, pemberlakuan otonomi 
daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan 
ekonomi nasional di daerah serta terbukanya peluang 
bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan 
regionalnya dalam rangka optimalisasi pendayagunaan 
dan pemanfaatan potensi ekonomi serta pengelolaan 
pendapatan dan keuangan daerah.3 Dalam konteks 
otonomi daerah, pemerintah harus memberikan 
dukungan kepada masyarakat dengan memberikan akses 
pada fasilitas investasi, mempermudah proses perijinan 
usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang 
dapat menunjang perekonomian masyarakat. Dengan 
demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat 

2  Syamsuddin Haris ed, Desentralisasi & Otonomi Daerah: 
Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Jakarta: 
LIPI Press, 2007), 5.

3  Nawawi, Manajemen Publik …, 131.
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kepada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang 
lebih baik.

Di samping manajemen pemerintahan secara 
umum, hal tersebut berkaitan dengan manajemen 
keuangan daerah lainnya. Di era otonomi daerah, 
praktik manajemen keuangan daerah memiliki fokus 
pada pengelolaan keuangannya yang terbagi menjadi 
dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan 
manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap 
kedua bagian tersebut termasuk pengelolaan keuangan 
daerah dan pembiayaan pembangunan daerah 
mempunyai implikasi yang sangat luas, kesemuanya 
sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan 
daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah4.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah 
berdasarkan Undang-undang  Nomor 25 Tahun 
1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan 
daerah. Perubahan tersebut antara lain, perlunya 
dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.5 
Reformasi anggaran meliputi proses perencanaan, 
penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban atau evaluasi anggaran. Berbeda 
dengan Undang–undang  Nomor 5 Tahun 1974, 
dimana proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut 
Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tidak 

4  Ibid., 145.
5  Mardiasmo,  Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: 

CV. ANDI Offset, 2002), 33.
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diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam 
Negeri untuk APBD Provinsi dan pengesahan Gubernur 
untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup 
pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).6

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan 
dari traditional budget ke performance budget. Traditional 
budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang 
bersifat line-item dan instrumentalism, yaitu proses 
penyusunan anggaran yang hanya berorientasi pada 
anggaran yang baru, dan hal ini bertentangan dengan 
kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan orientasi 
anggaran tersebut, APBD dianggap masih berorientasi 
pada subordinasi kepentingan pemerintah pusat. Hal ini 
menunjukkan masih adanya peranan dan kepentingan 
pemerintah pusat di daerah. Adanya peranan dan 
kepentingan pemerintah pusat ini seringkali menutup 
inisiatif,	 kreatifitas,	 dan	 prakarsa	 pemerintah	 daerah,	
sehingga muncul realitas di masyarakat, bahwa 
pemerintah daerah hanya menjadi agent dalam 
pelaksanaan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Di samping itu juga, kinerja penganggaran 
(performance budget) yang didalanmnya merupakan 
kinerja pada sistem penyusunan dan pengelolaan 
anggaran daerah harus berorientasi pada pencapaian hasil 
kinerja. Dan dengan pencapaian hasil kinerja tersebut 
memberikan	efek	pada	efisiensi	dan	efektivitas	pelayanan	
publik. Dengan demikian kebutuhan masyarakat 

6  Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 27.
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terhadap penyelenggaraan otonomi daerah harus 
berorientasi lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. 
Otonomi daerah pun harus dipahami sebagai hak 
dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada masyarakat, untuk mengelola dan mengatur 
semua potensi dan kekayaan yang ada di daerah untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran daerahnya. Dengan 
demikian peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan 
alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Disamping berbagai informasi terkait penganggaran 
tersebut, apabila ditelusuri secara mendalam, Islam telah 
memiliki sejarah dalam implementasi penganggaran 
dalam pemerintahan. Dalam sejarah awal pemerintaham 
Islam pada masa Nabi Muhammad saw, khulafaurrasidin, 
sampai	 pada	 khalifah-khalifah	 selanjutnya,	 aktifitas	
pemerintahan tidak lepas dari pengelolaan penganggaran 
pemerintahan yang semata-mata untuk tujuan 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada 
saat itu.

Sumber pendapatan primer yang merupakan 
pendapatan utama bagi negara saat itu berupa zakat dan 
ushur.7 Sedangkan sumber pendapatan sekunder berupa 

7  Zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang 
dibebankan pada barang-barang sebagai berikut: 1). Logam yang terbuat 
dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen, atau benda sejenisnya lainnya. 
2). Logam yang terbuat dari perak. 3). Semua binatang ternak, seperti 
unta, sapi, domba, dan kambing. 4). Berbagai jenis barang perdagangan 
termasuk hamba sahaya dan hewan ternak. 5). Semua hasil pertanian 
baik bahan pokok atau buah-buahan. 6). Harta Luqat}ah atau harta 
benda yang ditinggalkan oleh musuh dalam peperangan. 7). Barang hasil 
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uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman 
pembebesan kaum muslimin, khums atas rikaz, amwal 
fadhilah, wakaf, nawaib, jizyah, kharaj, zakat fitrah, 
sadaqah, kaffarat, ghanimah, fa’i.8

Dengan demikian sesungguhnya Islam telah 
lebih awal memahami dan mengaktualisasikan konsep 
anggaran dalam pemerintahan, dengan segala kelebihan 
dan kekurangan dalam pelaksanaanya. Bercermin dari 
penjelasan dan uraian terkait anggaran tersebut, baik 
konsep anggaran secara umum ataupun penganggaran 
dalam perspektif  Islam, pada dasarnya memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan sudut pandang yang 
berbeda pula pastinya, dan hal ini menjadi menarik 
untuk dikaji lebih serius, bagaimana seharusnya konsep 
penganggaran dalam pemerintahan dapat berjalan 
dengan baik, khususnya konsep penganggaran pada 
pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimunculkan 
pada era reformasi memberikan kewenangan penuh, 
nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah 
secara baik dan proforsional dengan tujuan utama 
terciptanya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran 
yang merata bagi semua masyarakat. Terwujudnya 
semua keinginan tesebut sudah barang tentu tidak bisa 

temuan. 8). Ushur, yang merupakan zakat dari semua hasil pertanian dan 
buah-buahan. Besarnya sepuluh persen dari nilai barang dan satu dirham 
untuk setiap kali transaksi.

8  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 
Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI, 2008), 103. Baca juga dalam Muhammad 
Asraaf Dawwabah, Al Iqtis}ad al Islamy Madkhalun wa Manhajun (Cairo: 
Darussalam, 2010), 120.
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lepas dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola 
pendapatan dan belanja daerah yang diwujudkan dalam 
bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Realisasi pelaksanaan APBD saat ini pada 
dasarnya sudah berjalan dengan baik dengan segala 
kelebihan dan kekuarangannya, dan dengan realitas 
tersebut bukan berarti pelaksanaan APBD tertutup dan 
anti kritik. Ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dalam 
pelaksanaan APBD,  dan sudah barang tentu banyak teori 
yang dapat dijadikan alternatif  untuk kesempurnaan 
pelaksanaan APBD tersebut, baik dalam perencanaan, 
penetapan, pelaksanaan, evaluasi bahkan sampai pada 
pelaksanaan distribusi pendapatan. Salah satu dari 
sekian banyak konsep teori tentang pelaksanaan APBD 
tersebut adalah konsep dan teori dalam Islam tentang 
anggaran pemerintahan, yang dengan konsep dan teori 
anggaran Islam tersebut dapat dijadikan alternatif  untuk 
menyempurnakan pelaksanaan APBD yang sedang 
berjalan saat ini, yakni lebih pada mengedepankan 
keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. 

Fenomena penganggaran yang terjadi di Kabupaten 
Lombok Tengah NTB memberikan inspirasi bagi 
peneliti	untuk	menggali	dan	mengidentifikasi	fenomena	
penganggaran yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah 
NTB. Hal itulah yang menjadi kegelisahan peneliti, dengan 
fenomena penganggaran yang terjadi, serta kekayaan 
yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah NTB yang 
merupakan sumber pendapatan daerah, sejatinya mampu 
memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kemamuran 
bagi masyarakat. Hal tersebut muncul karena banyak 
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faktor yang menjadi penyebab, diantaranya; pertama, 
akses informasi masyarakat terhadap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi penganggaran yang masih 
kering terhadap aspirasi masyarakat, yang sudah 
barang tentu berimbas pada pelaksanaan penganggaran 
yang dilakukan dan tidak adanya kesesuaian dengan 
aspirasi dan keinginan masyarakat. Kedua, adanya 
ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja 
daerah, yang terlihat dalam postur anggaran dalam 
APBD Kabupaten Lombok Tengah NTB, dimana belanja 
langsung dan tidak langsung berupa belanja pegawai 
lebih tinggi dibandingkan belanja modal, kesejahteraan, 
pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, potensi 
dan kekayaan yang dimiliki daerah Kabupaten Lombok 
Tengah NTB masih belum tergali dengan maksimal, 
baik itu kekayaan alam, maupun kekayaan sumber 
daya manusia yang menjadi pendapatan daerah, karena 
mayoritas masyarakat Kabupaten Lombok Tengah 
NTB merupakan masyarakat mayoritas muslim yang 
memiliki potensi “kewajiban” individu kepada agama 
dalam bentuk zakat salah satunya, yang sampai saat ini 
belum tergali dan terkelola dengan baik.

Masalah-masalah yang terkait dengan partisipasi 
masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi penganggaran serta menganalisa nota Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Lombok Tengah NTB antara lain (1) Perencanaan 
penganggaran pembangunan di Kabupaten Lombok 
Tengah NTB belum sepenuhnya berpihak kepada 
masyarakat, karena minimnya aspirasi masyarakat 
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desa dalam musyawarah perencanaan daerah; (2) 
Perencanaan penganggaran pembangunan di Kabupaten 
Lombok Tengah NTB belum sepenuhnya terlaksana 
dengan baik, karena ketidaksinkronan program dengan 
realisasi penganggaran pembangunan di tingkat desa; 
(3) Penganggaran pembangunan di Kabupaten Lombok 
Tengah NTB belum sepenuhnya berjalan dengan baik, 
karena banyaknya kepentingan politik dalam penetapan 
penganggaran; (4) Penganggaran pembangunan di 
Kabupaten Lombok Tengah NTB belum realistis, karena 
adanya postur penganggaran yang tidak seimbang 
antara pendapatan dan belanja daerah; (5) Penganggaran 
pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah NTB 
belum memiliki alternatif  pendapatan, karena belum 
memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah; (6) 
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah NTB minim 
inovasi	 dan	 kreatifitas	 dalam	 penganggaran,	 karena	
masih menggunakan traditional budgeting concept; (7) 
Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penganggaran 
di Kabupaten Lombok Tengah NTB belum sepenuhnya 
transparan dan akuntabel, karena masih berorientasi 
pada kebijakan dan kepentingan politik semata.

B.  Berbagai Perspektif  tentang Penganggaran

Fenomena kajian tentang subjek penganggaran 
dalam perspektif  Islam relatif  sedikit dilakukan, hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya kajian tentang penggaran 
hanya sebatas pada pada dasarnya relatif  sangat sedikit, 
kalaupun ada hanya beberapa hasil penelitian yang sifatnya 
lebih terfokus pada kajian dan penelitian penganggaran 
yang lebih pada tataran konsep dan wacana belum sampai 
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pada tataran wacana impelementasi. Diantara sekian 
banyak kajian penelitian terdahulu terkait manajemen 
penganggaran dalam Islam, diantarnya adalah:

Artikel yang ditulis oleh Abdul Kadir Arno 
yang	 berjudul	 Penyusunan	 Anggaran	 Perspektif 	 Fiqh	
Anggaran Hukum Ekonomi Syariah. Dalam artikel ini 
dijelaskan bahwa penyusunan pengelolaan anggaran 
dalam	 perspektif 	 fiqh	 anggaran	 harus	 memenuhi	
beberapa prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi 
Islam, diantaranya 1). prinsip tauhid, (unity/ ilahiyah/ 
ketuhanan); 2). prinsip keadilan (equilibrium/ 
keseimbangan); prinsip amar ma’ruf  nahi munkar; 3). 
prinsip pertanggungjawaban (akuntabilitas). Prinsip-
prinsip dasar tersebut merupakan alternatif  solusi 
untuk mengantisipasi terjadi kebocoran anggaran 
dalam proyek-proyek yang dilaksanakan pada skala 
kecil maupun besar. Disamping prinsip-prinsip dasar 
yang telah disampaikan, artikel ini juga memberikan 
gambaran tentang bagaimana seharusnya konnsep 
anggaran dilakukan dengan cara yang baik melalui 
perencanaan dan pengendalian. Pada kesimpulan 
artikel	ini,	uregnsi	fiqh	anggaran	lebih	pada	pengelolaan	
anggaran yang berfokus pada konsep kejujuran (sidq) 
yang merupakan kewajiban yang tidak bisa dijalankan 
kecuali dengan penerapan prinsip transparansi dalam 
anggaran. Artikel ini cukup memberikan inspirasi untuk 
penulisan disertasi ini terkait penganggaran dalam 
Islam. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian 
yang dilakukan adalah pada perspektif  hukum ekonomi 
Islam, yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip dalam 
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ekonomi Islam saja, tidak pada tataran penganggaran 
dalam APBD. Sedangkan subjek penelitiannya pun 
terfokus pada penganggaran proyek saja dan tidak 
menyinggung tentang APBD. Persamaannya penelitian 
ini terletak pada prinsip-prinsip penganggaran dalam 
Islam.9

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Deni Lubis 
yang berjudul penyusunan anggaran belanja daerah 
dengan pendekatan ad-daruriyat al-khams/ maqasid asy-
syariah: studi kasus APBD Kabupaten Bogor tahun 2011. 
Artikel ini mengkaji tentang APBD Kabupaten Bogor 
dengan pendekatan ad-daruriyat al-khams/ maqasid 
asy-syariah yang dipelopori oleh as-Syatibi dengan 
konsep lima kebutuhan dasar yang diambil dari tujuan 
diturunkannya syariat Islam (maqasid asy-syariah), 
kemudian di lihat apakah dari kelima kebutuhan dasar 
itu termasuk dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), 
atau yang tahsiniyat (tertier). Dalam konsep artikel ini, 
penyusunan alokasi anggarannya lebih pada pemenuhan 
pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan 
keturunan, dan pemeliharaan harta. Kesimpulan artikel 
ini menggambarkan bahwa APBD Kabupaten Bogor 
sudah dialokasikan lima kebutuhan dasar tersebut, 
namun prioritas alokasinya masih belum sesuai dengan 
konsep ad-daruriyat al-khams. Hal tersebut dikarenakan 
sebagian anggaran sudah dialokasikan oleh pusat untuk 
pemeliharaan agama, untuk keadilan dan penegakan 

9	 	 Abdul	 Kadir	 Arno,	 “Penyusunan	 Anggaran	 Perspektif 	 Fiqh	
Anggaran Hukum Ekonomi Syariah,” Al-Amwal, Vol. 1, No. 1 (Maret 2016), 
75-83.
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hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketenteraman 
melalui anggaran militer dan kepolisian. Artikel yang 
dilakukan oleh Deni Lubis ini tidak jauh berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan sekarang, karena sama-sama 
membahas tentang APBD. Letak perbedaannya dengan 
penelitian ini adalah pada fokus kajiannya. Deni Lubis 
mengkaji APBD dengan pendekatan maqasid asy-syariah 
dengan berbagai macam instrumennya, sedangkan 
penelitian yang dilakukan saat ini lebih fokus pada 
perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi 
reformasi penganggaran pembangunan dalam perspektif  
Islam dengan mengetahui dan menganalisa bahkan 
menemukan pola atau desain penganggaran dalam Islam 
melalui implementasi penganggaran pemerintahan 
mulai masa Rasulullah saw sampai masa pemerintahan 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz.10

Begitu juga artikel yang ditulis oleh Ika Puspita 
Jayanti dkk, yang berjudul reformasi pengelolaan 
keuangan daerah dalam rangka mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas, studi pada Pemerintah 
Kota Malang. Artikel ini mengkaji tentang reformasi 
pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota 
Malang, yang fokus kajiannya pada kebutuhan daya 
dukung penganggaran yang bersifat responsif  yang 
dapat memfasilitasi upaya untuk meningkatkan kinerja, 
sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan. Penekanan pada penulisan 

10  Deni Lubis, “Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan 
Pendekatan	ad-Daruriyat	al-Khams/	Maqasid	as-Syariah:	Studi	Kasus	APBD	
Kabupaten Bogor Tahun 2011”, Al-Muzara’ah, Vol 1, No. 2 (2013), 119-138. 
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artikel ini pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, 
penetapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), 
penetapan Standard Operating Procedure (SOP), dan 
standar pelayanan publik. Faktor pendukungnya adalah 
peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan 
daerah, dengan pembentukan BPKAD Kota Malang, 
adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan. Faktor penghambat 
yang muncul dalam proses tersebut adalah kurangnya 
kualitas SDM dan sarana pendukung. Kesimpulan dari 
artikel ini adalah dalam reformasi pengelolaan keuangan 
daerah pada Pemerintah Kota Malang diperlukan 
adanya peningkatan kualitas SDM yang ada, dan harus 
terpenuhinya sarana pendukung untuk meningkatkan 
kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan 
akuntabilitas. Persamaan kajian artikel tersebut dengan 
penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini adalah 
sama-sama mengkaji tentang reformasi pengelolaan 
keuangan daerah atau reformasi penganggaran 
pembangunan daerah, yang membrdakannya adalah 
artikel yang ditulis oleh Ika Puspita Jayanti dkk ini lebih 
fokus pada mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
saja, sementara dalam penelitian yang dilakukan saat 
ini lebih fokus pada reformasi penganggaran untuk 
mencapai sasaran pembangunan dalam perspektif  
Islam, dengan melihat dan menganalisa mekanisme 
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi penganggaran, 
yang pad akhirnya menemukan formula penganggaran 
yang ideal dalam perspektif  Islam. 11

11  Ika Puspita Jayanti, dkk, “Reformasi Pengelolaan Keuangan 
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Disamping itu juga ada 1 buku yang ditulis oleh 
Dodik Siswantoro yang berjudul prinsip-prinsip Islam 
dalam anggaran sektor publik; APBN, APBD, dan 
APBDes yang islami. Fokus kajian dalam buku ini lebih 
menekankan pada bagaimana mencari solusi terhadap 
permasalahan yang muncul dalam penganggaran yang 
selalu	defisit	dan	juga	permasalahan	terkait	birokrasi	di	
sektor publik. Pendekatan yang digunakan dalam buku 
ini adalah pendekatan Islami, dengan berorientasi pada 
anggaran yang membawa keberkahan dan menjadi 
rahmat bagi masyarakat. Dalam pembahasan buku 
ini memberikan banyak inspirasi bagi penelitian yang 
sedang dilakukan, karena banyak term pembahasan 
yang cukup ideal untuk dijadikan instrumen untuk 
penelitian	selanjutnya.	Perbedaan	yang	sangat	signifikan	
dalam pembahasan buku tersebut dengan penelitian 
yang sedang dilakukan adalah, terkait Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan Evaluasi penganggaran yang belum 
tersentuh dipembahasan. Begitu juga dengan pola atau 
desain penganggaran yang belum aplikatif  menjadi solusi 
permasalahan penganggaran.  Sedangkan persamaan 
buku tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan 
adalah sama-sama membahas penganggaran dalam 
perspektif  Islam pada tataran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD).12

Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas: Studi 
Pada Pemerintah Kota Malang,” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 
2 (2015), 300-305.

12  Dodik Siswantoro, Prinsip-prinsip Islam dalam Anggaran Sektor 
Publik: APBN, APBD, dan APBDes (Bandung: Mujahid Press, 2017).
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Sedangkan hasil penelitian berupa tesis/disertasi 
dilakukan oleh Riani Fitrasari, dengan judul analisis 
keuangan publik Islam terhadap anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD) Kota Bandung. Penelitian 
yang dilakukan oleh Riani Fitrasari ini bertujuan untuk 
mengetahui kesesuain APBD Kota Bandung dengan 
prinsip Islam, melalui konsep APBD modern yang 
mengadopsi sistem keuangan publik Islam yang disebut 
baitul maal. Hal tersebut sangat beralasan karena Kota 
Bandung memiliki potensi yang sangat besar untuk 
dijadikan sebagai sumber pendapatan. Salah satu 
potensi tersebut adalah zakat yang selama ini tidak 
dijadikan sebagai sumber pendapatan meskipun pada 
haikatnya zakat dapat meringankan beban APBD Kota 
Bandung dalam bidang kesejahteraan sosial. Penelitian 
yang dilakukan oleh Riani Fitrasari ini menggunakan 
data primer berupa nota APBD Kota bandung tahun 
2014, dengan data sekundernya berupa literatur yang 
relevan. Kesimpulan dari penelitian ini memunculkan 
beberapa hal sebagai rekomendasi hasil dari penelitian, 
diantaranya pengelolaan APBD Kota Bandung sesuai 
dengan pendapat keuangan publik Islam, seperti prinsip 
dasar penarikan pajak dan pengelolaan APBD. Namun 
dalam keuangan publik Islam yang menjadikan zakat 
dan pengelolaanya sebagai sumber pendapatan utama, 
belum sesuai dengan kebijakan pemerintahan Kota 
Bandung, dan pada implementasinya zakat diserahkan 
langsung kepada masing-masing individu. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan penulisan disertasi ini 
adalah pada fokus kajian penelitiannya. Penelitian 
yang dilakukan oleh Riani Fitrasari lebih fokus pada 
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optimalisasi peran zakat dalam APBD Kota Bandung, 
dengan menggunakan instrumen keuangan publik 
Islam sebagai konsep dasarnya. Sementara disertasi yang 
ditulis lebih pada reformasi penganggaran pembangunan 
dearah pada semua mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, 
dan Evaluasi penganggaran, yang pada akhirnya 
menemukan pola peganggaran pembangunan yang 
ideal dalam perspektif  Islam. Persamaannya sama-sama 
menggunakan konsep keuangan publik Islam atau 
penganggaran dalam perspektif  Islam untuk melihat 
nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
tidak hanya instrumen zakat sebagai sumber pendapatan, 
tetapi instrumen sumber pendapatan lainnya.13

13  Riani Fitrasari, “Analisis Keuangan Publik Islam terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung” (Tesis-
-Universitas Islam Bandung, 2015).





Bagian Pertama

Teori





Manajemen Penganggaran dalam Islam 21

B a b  D u a

Prinsip-prinsip Penganggaran

Pan Suk Kim14 memberikan gambaran bahwa 
banyak negara melakukan langkah-langkah 
reformasi manajemen pemerintahan dengan 

mendorong tanggungjawab pembuatan keputusan dari 
bawah (responsibility for decision making downward), dalam 
rangka meningkatkan penggunaan sektor private untuk 
memberi pelayanan publik dan konsentrasi yang lebih 
besar pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
warga negara (citizen) sebagai pelanggan (customer), 
sehingga pada gilirannya, standar kinerja organisasi 
publik akan sama tinggi dengan standar kinerja 
organisasi bisnis, bahkan dengan semakin tingginya 
tuntutan dalam pelayanan publik, membuat administrasi 
publik bergerak lebih business-like, maknanya adalah 

14 Pan Suk Kim, In Search of a New Direction of Administrative Reform in 
The Ase of Customers and Process. Makalah dan Internasional Seminar LANRI 
dengan IIAS 2-4 April 1997 (Bandung: 1997), 7.
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minat seseorang atau keinginan seseorang semakin 
besar terhadap bisnis yang dilakukan.

Kim dalam pemikirannya lebih pada bagaimana 
sebenarnya format reformasi manajemen pemerintahan 
yang orientasinya pada peningkatan pelayanan publik 
secara maksimal yang kemudian memberikan output 
berupa standar kinerja tinggi yang akan berefek pada 
performance budget system.

Sudarsono, dalam bukunya juga menjelaskan 
tentang reformasi dalam pemerintahan. Pemerintah 
sudah seharusnya melakukan reformasi penganggaran 
(budgeting reform) yang dicirikan dengan; 1). pengeluaran 
berdasarkan pembelian 2). ukuran pencapaian pembelian 
barang, dan 3). orientasinya pada pengawasan.15 
Selanjutnya Sudarsono mengemukakan pula bahwa 
prinsip reinventing government dapat ditempuh melalui 
tiga agenda program penting reinventing government, 
yakni: 1). membangun kemitraan masyarakat dan 
privatisasi (public private partnership atau privatization) 
2). reformasi penganggaran (budgeting reform), dan 3). 
pengembangan organisasi serta perubahan (organization 
development and change).16 

Manajemen penganggaran memiliki berbagai 
aspek yang perlu diperhatikan oleh manajer 
penganggaran. Aspek yang paling utama dalam reformasi 
penganggaran (budgeting reform) adalah merubah pola 

15  Hardjosoekarto Sudarsono, “Perubahan Kelembagaan, Teori 
Aplikasi dan Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 
1, No. 1 (Maret, 1997), 42.

16  Ibid., 41.
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penganggaran tradisional (traditional budget) kepada 
pola ke penganggaran berbasis kinerja (performance 
budget). Traditional budget lebih fokus pada penyusunan 
anggaran yang sifatnya line-item dan instrumentalism, 
yaitu prosesdan prosedur penyusunan penganggaran 
yang hanya berorientasi untuk kebutuhan pengeluaran 
penganggaran semata, tanpa melihat kebutuhan yang 
sebenarnya. Hal ini sering kali bertentangan dengan 
kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Oleh karena 
itu diperlukan perubahan paradigma  penganggaran yang 
berorientasi kinerja dan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan 
tersebut antara lain17:

Anggaran daerah harus bertumpu pada 1. 
kepentingan publik;

Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang 2. 
baik dan biaya rendah (work better and cost less);

Anggaran daerah harus diberikan secara 3. 
transparans dan akuntabel secara rasional untuk 
keseluruhan siklus anggaran;

Anggaran daerah harus dikelola dengan 4. 
pendekatan kinerja (performance oriented) untuk 
seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;

Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan 5. 
sikap profesionalisme kerja di setiap organisasi 
yang terkait.

17  Nawawi. Manajemen Publik.…, 140.
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Dengan paradigma tersebut, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih berorientasi 
pada subordinasi kepentingan pemerintah daerah. Hal 
tersebut untuk mengurangi kepentingan pemerintah 
pusat terhadap pemerintah daerah. Bagaimanapun, 
besarnya kepentingan pemerintah pusat di daerah akan 
memberikan efek negatif  untuk keberlangsungan dan 
inisiasi pemerintah daerah dalam rangka percepatan 
pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya 
prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan 
penganggaran dan keuangan daerah, diantaranya 
sebagai berikut:.18

Komprehensif  dan disiplin; Anggaran daerah 1. 
adalah satu-satunya mekanisme yang akan 
menjamin terciptanya disiplin pengambilan 
keputusan;

Fleksibilitas; Sampai tingkat tertentu, pemerintah 2. 
daerah harus diberi keleluasaan yang memadai 
sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi 
yang relevan yang dimilikinya;

Terprediksi;3.  Kebijakan yang memprediksi adalah 
faktor penting dalam peningkatan kualitas 
implementasi anggaran daerah;

Kejujuran; Kejujuran merupakan etika dan moral 4. 
yang menyangkut proyeksi pendapatan dan 
belanja anggaran; 

18   Soeradi, Pengelolaan Keuangan …, 35.
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Informasi; Informasi merupakan dasar kejujuran 5. 
untuk melakukan proses pengambilan keputusan. 
Oleh karena itu keteraturan pelaporan tentang 
biaya, output, dan kebijakan anggaran sangat 
diperlukan;

Transparansi dan Akuntabilitas; Transparansi 6. 
lebih pada syarat untuk merumuskan kebijakan 
dengan pengetahuan dan permasalahan, serta 
informasi yang relevan untuk proses kebijakan 
yang dilaksanakan.

Prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar 
pengelolaan keuangan tersebut, memberikan arah 
pada perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran daerah. Proses perencanaan, penyusunan, 
dan pelaksanaan penganggaran yang menyangkut 
aspirasi dan kepentingan masyarakat, harus 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, dan dapat 
dipertanggungjawaban kepada publik yang berarti 
bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 
penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat 
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD 
dan masyarakat dalam bentuk evaluasi penganggaran. 
Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 
proses penganggaran tetapi berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan 
anggaran tersebut.

Prinsip-prinsip pokok dalam proses penganggaran 
juga harus memiliki sifat ekonomis, efesien dan efektif. 
Ekonomis	 yaitu	 berkaitan	 dengan	 mengklasifikasi	
pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 
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tertentu dengan berorientasi pada  harga termurah. 
Efesien bermakna penggunaan dana dari masyarakat 
(public money) harus dapat memberikan hasil (output) 
yang maksimal dan berdaya guna. Efektif  berarti 
penggunaan anggaran harus dapat mencapai target dan 
tujuan kepentingan publik/ masyarakat.

Dengan demikian ada beberapa hal yang 
perlu ditekankan dalam penelitian ini. Reformasi 
manajemen penganggaran pembangunan dalam 
penelitian ini adalah pengelolaan penganggaran yang 
selama ini berjalan perlu di evaluasi karena masih 
dianggap kurang memihak dan belum dinikmati 
oleh masyarakat luas, yang telah berkontribusi besar 
terhadap pendapatan daerah. Reformasi manajemen 
penganggaran dalam penelitian ini mencoba 
memberikan alternatif  solusi bagaimana seharusnya 
anggaran daerah dikelola sebaik mungkin dengan 
pendekatan-pendekatan lain yang dapat memberikan 
kontribusi untuk perbaikan dimasa yang akan 
datang.

Pada hakikatnya realitas manajemen penganggaran 
dalam Islam yang termaktub dalam al-Qur’an yakni 
memandang derivasi adanya prinsip-prinsip manajemen 
penganggaran pembangunan. Rasulullah saw 
mengajarkan sifat dan etika dalam mengelola keunngan 
dalam hal penganggaran yaitu; kejujuran (sidq), 
komunikatif  (tabligh), terpercaya dan bertanggungjawab 
(amanah) dan memiliki kecerdasan (fatanah), dengan 
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uraian prinsip dan etika manajemen penganggaran Islam 
yang diuraikan sebagai berikut19:

1. Kejujuran; Kejujuran adalah hal yang sangat 
prinsip, hal ini dikemukakan dalam al-Qur’an surat 
al-Lail ayat 5-6.

ْسَنى 20  َق بِاْلُ ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى )5( َوَصدَّ َفَأمَّ
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) 

dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang 

terbaik (syurga).21

2. Komunikatif; Komunikatif  memiliki makna 
kemampuan berkomunikasi (tabligh) menjadi 
faktor penting dalam melakukan transformasi 
kebijakan atau keputusan dalam rangka 
pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan 
yang diharapkan. Beberapa ayat al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 67, yang terkait dengan komunikasi 
diantaranya adalah:

ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْ َتْفَعْل َفَم  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ َيا َأيهُّ
َ َل َيِْدي  ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللَّ ْغَت ِرَساَلَتُه َواللَّ َبلَّ

اْلَقْوَم اْلَكاِفِرين22
19  Ismail Nawawi, “Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran Wacana 

dan Realita”, Al-Qanûn, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2010), 33.
20  Al-Qur’an, 92: 5-6.
21  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV. 

Toha Putra, 1989), 1057.
22  Al-Qur’an, 5: 67.
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Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu. dan Jika tidak kamu kerjakan 

(apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari 

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir.23

ُر َأْو َيَْشى24   ُه َيَتَذكَّ ًنا َلَعلَّ  َفُقوَل َلُه َقْوًل َليِّ
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau 

takut”.25

ا  إِمَّ إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إِلَّ  َتْعُبُدوا  َألَّ  َك  َربهُّ َوَقَض 
ُأفٍّ  َم  َلُ َتُقْل  َفَل  ا  ِكَلُهَ َأْو  ا  َأَحُدُهَ اْلِكَبَ  ِعْنَدَك  َيْبُلَغنَّ 

َم َقْوًل َكِريم 26 ا َوُقْل َلُ َوَل َتْنَهْرُهَ
  Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 

kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia27

23  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 168.
24  Al-Qur’an, 20: 44.
25  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 472.
26  Al-Qur’an, 17: 23.
27  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 419.
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3. Amanah dan Pertanggungjawaban. Beberapa 
ayat dalam al-Qur’an terkait amanah dan 
pertanggungjawaban

َماَناِت إَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم  وا اْلَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدهُّ إِنَّ اللَّ
َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ  َ نِِعمَّ  ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اللَّ َأْن َتْ َبْيَ النَّاِس 

َ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا.28 اللَّ
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.29

َماَناِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن30   ِذيَن ُهْم ِلَ َوالَّ
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya.31

َما  ِف  لَِيْبُلَوُكْم  َوَلِكْن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ  ُ اللَّ َشاَء  َوَلْو 
ُئُكْم  ِ َمْرِجُعُكْم َجِيًعا َفُيَنبِّ اِت إَِل اللَّ رْيَ آَتاُكْم َفاْسَتبُِقوا اْلَ

َتِلُفوَن  بَِم ُكْنُتْم ِفيِه َتْ

28  Al-Qur’an, 4: 58.
29  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 124.
30  Al-Qur’an, 23: 8.
31  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 519.
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َيَشاُء  َمْن  ُيِضلهُّ  َوَلِكْن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ  ُ َوَلْو َشاَء اللَّ
َوَيِْدي َمْن َيَشاُء َوَلُتْسَأُلنَّ َعمَّ ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن. 32  

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan 

kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya 

tentang apa yang telah kamu kerjakan.33

5. Memiliki kecerdasan. Kecerdasan menjadi sangat 
penting dalam hal pengelolaan atau manajemen.

ُتُهْم ِفيَها َسَلٌم َوآِخُر  ُهمَّ َوَتِيَّ َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ
ِ َربِّ اْلَعاَلَِي 34 ْمُد لِلَّ َدْعَواُهْم َأِن اْلَ

Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara Kami 

dengan kamu, bahwa Kami tidak tahu-menahu tentang 

penyembahan kamu (kepada kami)35

َل  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبيِّ ُبِر َوَأْنَزْلَنا إَِلْيَك الذِّ َناِت َوالزهُّ بِاْلَبيِّ
ُروَن 36   ُهْم َيَتَفكَّ إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami 

turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan 

32  Al-Qur’an, 16: 93.
33  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 164.
34  Al-Qur’an, 10: 29.
35  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 303.
36  Al-Qur’an, 16: 44.
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pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka dan supaya mereka berfikir.37

Disamping beberapa etika dalam pengelolaan 
keuangan tersebut, ada juga ada beberapa prinsip dalam 
pengelolaan penganggaran dalam perspektif  Islam 
yang terdapat dalam manajemen syariah, khususnya 
pada pengelolaan kekayaan dan harta yang hal tersebut 
identik dengan pengelolaan anggaran pada umumnya, 
diantaranya adalah:38 a) Menegakkan kebenaran dan 
b) Menjauhi kemungkaran, c) Menegakan keadilan, d) 
Melakukan musyawarah, dan e) Profesionalisme.

Pengelolaan penganggaran dalam perspektif  Islam 
pada dasarnya sudah muncul dan terimplementasi 
pada masa awal pemerintahan Islam. Dasar-dasar 
pengelolaan anggaran pemerintahan Islam pada saat itu 
lebih pada pemberdayaan sumber-sumber pemasukan 
pemerintahan Islam, disamping pemasukan pemerintah 
yang basisnya adalah kewajiban individu kepada sesama, 
seperti zakat misalnya. Pemerintahan Islam di Madinah 
merupakan pusat pemerintahan Islam yang sangat 
strategis khususnya perniagaan dan kota Madinah 
merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat 
strategis bagi para pedangan di kawasan jazirah Arab 
saat itu. Sumber pendapatan pada masa pemerintahan 
Rasulullah saw, tidak hanya terbatas pada zakat saja, tetapi 
ada beberapa pendapatan lain yang sangat membantu 
keuangan negara. Kewajiban zakat baru disyariatkan 

37  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…, 400.
38  Nawawi, Manajemen Syariah …., 34.
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pada tahun kedelapan Hijriyah.39 Adapun penerimaan 
atau pendapatan negara pada awal pemerintahan Islam 
pada masa Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

Pertama, Zakat. Penerimaan pendapatan negara 
yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, semua 
hasil pertanian dan peternakan. Dalam pelaksanaannya 
sistem penghimpunan dan pengumpulan zakat bersifat 
wajib (obligatory zakat system), sedangkan negara bertugas 
sebagai ‘âmil. Zakat diwajibkan bagi golongan orang-
orang kaya sebagai bentuk perimbangan harta  antar 
sesama masyarakat, maka negara sebagai lembaga formil 
pemerintahan berkewajiban mengawasi mekanisme dan 
distribusi zakat. Negara atau pemerintah memiliki hak 
untuk memaksa para wajib zakat, apalagi jika kondisi 
dan keadaan masyarakat yang secara umum lemah 
dalam perekonomiannya.40

Kedua, ghanimah. Ghanmah merupakan pendapatan 
negara atau pemerintahan Islam, yang diperoleh dari hasil 
kemenangan dalam peperangan. Distribusi pendapatan 
dari harta ghanimah secara khusus diatur dan dijelaskan 
langsung dalam al-Qur’an.

39  Disebutkan dalam kitab Mabadi’ al-Iqtiêadî fi al-Islam, 
instrumen-instrumen pemasukan dan pendapatan negara di atas, telah 
diberlakukan semenjak era Nabi dan Abû Bakr al-Shiddîq. Sedangkan 
unsur lain, seperti kharraj dan usyûr baru diberlakukan pada era 
pemerintahan Amîr al-Mu’minîn, ‘Umar ibn al-Khat}âb. Alî ‘Abd al-
Rasûl, Mabadi’ al-Iqtis}adî fi al-Islam (Kairo: Dâr Fikr al-Arabî, 1980) , 323.

40  Ali ‘Abd al-Rasûl, Mabadi’ al-Iqtiêadî fi al-Islam, (Kairo: Dar Fikr 
al-Arabì, 1980), 323.
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ِف  ُهْم  َئنَّ َلُنَبوِّ ُظِلُموا  َما  َبْعِد  ِمْن   ِ اللَّ ِف  َهاَجُروا  ِذيَن  َوالَّ
ْجُر اْلِخَرِة َأْكَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن41   ْنَيا َحَسَنًة َوَلَ الدهُّ

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang (ghanìmah), maka sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan 

kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu 

di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.42

Ayat tersebut bermakna bahwa pembagian 
harta ghanimah adalah empat perlima dibagi kepada 
para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan 
seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, 
karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan 
ibnu as-sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos 
penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan 
akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang 
ghanìmah.

Ketiga, khums. Khums atau satu perlima bagian 
dari pendapatan ghanimah yang dihasilkan dari 
perluasan wilayah dengan peperangan yang dibenarkan 
syariah, yang kemudian oleh negara atau pemerintah 
dapat dipergunakan sebagai biaya pembangunan 
pemerintahan. Diperlukan kehati-hatian dalam 
menggunakan harta khums tersebut, karena aturan dan 

41  Al-Qur’an, 7: 41.
42  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … 259.
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penjelasan pembagiannya termaktub dalam ayat tersebut 
di atas. Khums, bisa juga dimaknai sebagai barang temua 
sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah 
saw.

Keempat, fa’i. Fa’i’ memiliki kesamaan seperti 
ghanimah, perbedaannya ghanimah diperoleh setelah 
kemenangan dalam peperangan, Sedangkan, fa’i tidak 
dengan pertumpahan darah atau peperangan.

Kelima, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang 
diberlakukan kepada masyarakat non-muslim yang 
mampu. Bagi mereka yang tidak mampu, seperti 
lanjut usia, orang cacat, dan kendala dalam ekonomi 
tidak dikenakan kewajiban jizyah ini. Untuk kasus 
tertentu, negara atau pemerintah wajib memenuhi 
kebutuhan dasar penduduk atau masyarakat tersebut 
jika penduduk atau masyarakat tersebut belum mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya, sepanjang penduduk 
atau masyarakat tersebut rela dalam penguasaan 
pemerintahan Islam. 

Keenam, kharaj. kharaj merupakan pajak yang 
diberlakukan oleh negara atau pemerintah pada tanah yang 
memiliki produktivitas yang dimiliki oleh masyarakat. 
Pada awal pemerintahan Islam, kharaj diberlakukan bagi 
non-muslim pada saat Khaibar ditaklukkan. Tanahnya 
dimiliki oleh masyarakat atau penduduk muslim dan 
pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut 
sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan 
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sebagian hasil produksi kepada negara atau pemerintah. 
Jumlah dari kharaj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil 
produksi.43

Dengan demikian kesemua pendapatan 
tersebut merupakan pendapatan negara pada masa 
awal pemerintahan Islam, dan itu dilanjutkan oleh 
pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya. Di 
samping sumber-sumber pendapatan yang dimiliki 
oleh pemerintah, ada beberapa pengeluaran negara, 
yang dikenal pada saat ini sebagai belanja negara/
daerah. Pengeluaran atau belanja negara sudah barang 
tentu sangat dipengaruhi oleh fungsi negara atau 
pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka 
alokasi dana seharusnya meliputi banyak aspek baik 
kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, penelitian, 
infrastruktur, kemanan, bahkan pada dakwah Islam 
dalam pemerintahan Islam.

Ada beberapa hal yang perlu difahami pada 
pemerintahan Islam terkait penerimaan atau 
pendapatan dan pengeluaran atau pendistribusian 
kekayaan negara. Khusus untuk pengeluaran memiliki 
karakteristik yang sangat penting untuk dijadikan 
perhatian, perhatian terbesar dalam pengeluaran 
anggaran pemerintahan Islam lebih fokus dan besar 
pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang 
tidak mampu. Pengalokasian kekayaan pemerintah 
Islam berdasarkan ketidakmampuan yang menjadi tolak 

43  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam 
( Jakarta:	PT.	Raja	Grafindo	Persada,	2008),	488.
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ukur yang membedakan dengan sistem pengeluaran dan 
belanja ekonomi pada umumnya. Ekonomi umum lebih 
mengedepankan dan menggantungkan perekonomian 
pada mekanisme pasar, dan pada akhirnya memunculkan 
banyak spekulasi pasar yang berefek pada penggiringan 
kekayaan hanya kepada orang-orang yang memiliki 
kemampuan harta saja, dan itu sudah menjadi ideologi 
dalam perekonomian pada umumnya.

Sedangkan karakteristik dalam sistem ekonomi 
Islam, paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu karakateristik 
pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. 
Pengeluaran yang terikat merupakan pengeluaran atau 
belanja yang dilakukan secara rutin, dimana distribusi 
pengeluaran atau belanja dari penerimaan yang diterima 
dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: 
zakat, khums, dan wakaf. Sedangkan pada perolehan 
dana zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak 
dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain 
kepada 8 (delapan) golongan yang berhak atas zakat itu 
sendiri, atau yang biasa dikenal dengan mustahiq atau 8 
(delapan) ashnaf penerima zakat. Sedangkan pengeluaran 
atau belanja tidak terikat, disesuaikan dengan kondisi, 
keadaan, dan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat, 
digunakan sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu. 
Adapun ringkasan dari uraian terkait pendapatan dan 
pengeluaran atau belanja negara pada awal pemerintahan 
Islam dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 1.1

Anggaran Penerimaan dan Belanja dalam Islam44

Penerimaan Pengeluaran

Jenis Regulasi

Zakat Kebutuhan Dasar

Kharaj Kesejahteraan Sosial

Jizyah Pendidikan dan Penelitian

‘Usr Infrastruktur (Fasilitas Publik)

Jenis Sukarela Dakwah Islam

Infaq – Sadaqah Administrasi Negara

Wakaf Pertahanan dan Keamanan

Hadiah – Hibah

Jenis Kondisional

Khums

Pajak (Nawaib)

Keuntungan Usaha Negara

Dan lain-lain

Muhammad	 Nejatullah	 Siddiqi	 yang	 dikutip	
Muhammad Akram Khan berpendapat besarnya 
subjek dari belanja sektor publik di suatu negara atau 
pemerintahan yang menjalankan konsep ekonomi Islam 
tidak bisa tetap. Hal ini terkait dengan fungsi negara 
atau	 pemerintahan	 yang	 sifatnya	 fungsional.	 Siddiqi	
menjelaskan karakterisitik belanja sektor publik lebih 

44  Adiwarman Karim, “Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
Islam,” Modul makalah Islamic Studies of  Economics Group Universitas 
Padjajaran (ISEG-UNPAD) (Bandung: ISEG-UNPAD, 1997), 3.
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sesuai dengan tiga fungsi negara. Pertama, negara yang 
berdasarkan syariah yang sifatnya permanen. Kedua, 
syariah dengan turunannya dapat melakukan ijtihad 
dengan melihat kondisi dan keadaan tertentu. Ketiga, 
negara berfungsi pada waktu dan keadaaan tertentu 
berdasarkan keinginan masyarakat melalui keputusan 
syura.

Dengan demikian banyak referensi yang 
menjelaskan bahwa pada dasarnya penganggaran dalam 
Islam sudah ada pada awal pemerintah Islam, yang 
dimulai pada masa pemerintahan rasulullah saw sampai 
para sahabat dan penerusnya. Hal ini membuktikan 
pengelolaan penganggaran dalam Islam sudah sangat 
baik untuk tujuan pemerintahan yang berorientasi pada 
good governance dan pertanggungjawaban pemerintah 
untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
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B a b  T i g a

Manajemen Penganggaran 

dalam Perspektif Islam

Penganggaran dalam Islam tidak lepas dari diskusi  
tentang	 definisi	 anggaran	 dalam	 pengertian	
umum. Term anggaran  selalu terkait dengan  

bagaimana mengelola masyarakat menjadi sejahtera 
melalui mekanisme perencanaan anggaran keuangan 
dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain, bagaimana 
sebuah kebijakan keuangan negara/daerah dirancang, 
bagaimana penerimaannya, apa saja pengeluarannya, dari 
mana saja sumbernya, dan bagaimana pengelolaannya 
untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang 
sejahtera. 

Beberapa	 definisi	 tentang	 anggaran,	 diantaranya	
menurut Due, seperti dikutip  dalam buku “Anggaran 
Tak Sampai.” Pertama, anggaran merupakan  suatu 
pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan 
penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu 
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periode di masa depan, serta data dan pengeluaran 
dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi dimasa 
lalu.45  Kedua, anggaran merupakan alat untuk mencapai  
tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraannya.46  
Definisi	tersebut	memberikan	pengertian	bahwa	secara	
substansial anggaran ditujukan untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membangun 
kesejahteraan. Sejauh ini referensi yang secara khusus 
membicarakan konsep anggaran dalam Islam belum 
banyak ditemukan. Tetapi, beberapa substansi anggaran 
dapat ditemukan dalam sejumlah karya keislaman. Abd 
Wahhab Khallaf  misalnya, secara eksplisit menyebutkan 
bahwa politik anggaran (keuangan) ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Abdul Wahhab 
Khalaf 	 mendefinisikannya	 	 dengan	 	 ungkapan:	 politik	
anggaran (keuangan) bagi suatu negara adalah upaya 
untuk mengatur sumber-sumber (pendapatan negara) 
dan merealisasikannya untuk menjamin kebutuhan 
(masyarakat) yang menjadi kepentingan umat tanpa 
adanya diskriminasi individu atau kelompok tertentu.47 

Mengacu pada rurnusan Abdul Wahhab Khallaf  
tersebut,	 sesungguhnya	 beberapa	 definisi	 yang	 telah	
dikemukakan sebelumnya dapat ditemukan relevansinya; 
Pertama, berkaitan dengan bagaimana mengatur 

45  Gatot Sulistioni dan Hendriadi, Anggaran Tak Sampai (Mataram:  
SOMASI, 2004), 1.

46  Ibid., 1-2
47  ‘Abd Wahhab Khallaf, Al-Siyãsah al-Syari’ah aw Nizhãm al-Daulah 

al-Islamiyyah fi al-Shu’un al-Dusturriyyah wa al-Kharìjiyyah wa al-Mãliyyah 
(Syiria: Mu’asasah al-Risãlah, 1984), 100.
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sumber-sumber pendapatan negara dan bagaimana 
mendistribusikannya. Kedua, bagaimana mengelola 
anggaran tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan 
hidup	 (masyarakat),	 baik	 secara	 finansial	 maupun	
nonfinansial.	 Dengan	 demikian	 anggaran	 dalam	 Islam	
merupakan mekanisme pelaksanaan sumber keuangan 
(anggaran) negara untuk dapat memenuhi hajat hidup 
orang banyak (masyarakat).

Konstruksi hubungan agama dan negara 
mengindikasikan suatu perspektif  bahwa agama 
menaruh perhatian terhadap aspek-aspek politik, tidak 
terkecuali politik anggaran.48  Sebagai sebuah term 
konstruk politik anggaran dalam sejarah kehidupan 
Nabi Muhammad saw, secara formal,  tidak ditemukan 
bentuknya. Tetapi, upaya-upaya yang dilakukan untuk 
menguatkan ekonomi umat serta memenuhi kebutuhan 
masyarakat pada saat itu telah ditunjukan oleh Rasulullah 
saw, dalam perjalanan pemerintahan beliau, dan 
tentu saja hal ini merupakan cerminan konsep politik 
anggaran (al-Siyãsah al-mãliyah). Fakta ini ditunjukan 
oleh Nabi dengan mengambil keputusan politik melalui 
pengangkatan sejumlah gubernur pada setiap wilayah 
pemerintahan Islam pada saat itu.

Institusi pemerintahan, selain memiliki tugas-
tugas sosial, kemananan, dan kegamaan, tetapi juga 

48  Imam Abu Hasan al-Mawardi menyatakan, “dibentuknya 
pemerintahan (kekuasaan politik) diajukan untuk menjaga dan mengatur 
urusan agama dan dunia”. Abu Hasan al-Mawardi, Al-Ahkãm al-SulTãniyyah 
(Beirut: Dãr al-Fikr, t t ), 5. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaily, al-
Fiqh al-Islamý wa Adillatuhu, Jilid VI (Damsiq: Dãr al-Fikr, 1989), 668.
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menciptakan tatanan ekonomi umat yang lebih 
mapan. Karena melalui institusi pemeritahan segala 
kebutuhan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan 
terakomodir dengan baik. Pada masa pemerintahan  
Rasulullah saw, beliau memilih para gubernur, yang 
kemudian mewajibkan para gubernur tersebut 
untuk mengumpulkan zakat yang kemudian wajib 
dibelanjakan untuk memenuhui kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat. Rasulullah kemudian memilih 
beberapa petugas untuk memungut harta, kemudian 
petugas melaporkan dengan baik segala sesuatunya 
terkait dengan zakat, dan sudah pasti Rasulullah 
saw menanyakan berapa banyak zakat yang berhasil 
dihimpun, dan sudah berapa banyak zakat yang sudah 
dikeluarkan atau didistribusikan.49

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah 
saw menjadi dasar sekaligus contoh bagi para sahabat 
bagaimana seharusnya pemerintahan dikelola dengan 
baik. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan 
yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah	kemasyarakatan,	selain	masalah	hukum	(fiqh),	
politik (siyãsah), juga masalah perniagaan atau ekonomi 
(mu’ammlah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi 
perhatian Rasulullah. Selanjutnya kebijakan-kebijakan 
tersebut menjadi pedoman bagi para penggantinya 
yakni Khalifah Abu Bakar, Uthman, dan Ali dalam 
memutuskan masalah-masalah ekonomi. al-Qur’ãn dan 

49  Moh. Asyiq Amrullah, beberapa catatan tentang makalah 
yang disampaikan oleh Mutawali, dalam FGD yang diselenggarakan oleh 
Dewan Peduli Anggaran Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 8 Mei 2009, 
di Mataram.
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al-Hadìs digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh 
para Khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya 
dalam menata perekonomian negara pada saat itu.

A. Penganggaran Masa Rasulullah saw

Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan 
ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-
sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. 
Sampai tahun ke empat hijrah, pendapatan dan sumber 
daya negara masih sangat kecil.50  Madinah merupakan 
kota pemerintahan Islam yang baru terbentuk dengan 
kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi 
ekonomi. Peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara 
yang dilakukan oleh Rasulullah saw, merupakan langkah 
yang	sangat	signifikan,	sekaligus	berlian	dan	spektakuler	
pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan 
negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka 
waktu yang relatif  singkat. Karenanya, Rasulullah saw 
segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, 
yaitu:

Membangun Masjid sebagai sebagai pusat 1. 
keislaman;

Menjalin 2. Ukhuwwah Islamiyyah antara kaum 
Muhajirin dengan kaum Anshar;

Menjalin kedamaian dalam negara;3. 

Membangun pasar di Madinah;4. 

50  Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam suatu pengantar (Yogyakarta: 
Ekonisia, 2004), 120.
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Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga 5. 
negaranya;

Membuat konstitusi negara;6. 

Menyusun sistem pertahanan negara;7. 

Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.8. 51

Pada tahun-tahun awal sejak di deklarasikan 
sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki 
sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara.52 
Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin 
secara gotong royong dan sukarela.

Dalam hal ini terdapat dua hal penting. Pertama, 
pada awal Islam, dasar anggaran belanja negara adalah 
bahwa penghasilan (pemasukan) yang menetukan 
besarnya pengeluaran. Artinya, besarnya pengeluaran 
tergantung dari besarnya penerimaan. Karena itulah 
tidak	 terjadi	 defisit,	 tetapi	 aggaran	menggunakan	pola	
yang berimbang. Kedua, kebijakan anggaran tidak 
diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dalam 
pertimbangan modern.53 Maka tidak diragukan lagi 
bahwa konsep anggaran berimbang atau surplus, menjadi 
praktik yang berlaku di masa Islam. Berlaku dalam 
makna keuangan anggaran nasional yang berimbang 

51  Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Jakarta: Kalam 
Mulia, Cet-I 1994), 10.

52  Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 37.

53  Mohamad Hidayat. An Introduction to The Sharia Economic, 
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 175.
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bila pengeluaran dan penerimaan pemerintah sama, 
seimbang, equilibrium.54

Dalam perjalanan roda pemerintahannya, 
Madinah sebagai pusat administrasi negara memiliki 2 
(dua) sumber pendapatan secara umum, yaitu: sumber 
pendapatan primer, dan sumber pendapatan sekunder.

Sumber pendapatan primer merupakan pendapatan 
utama bagi negara di saat itu berupa zakat dan ushur.55  
Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan 
seperti pajak. Zakat dan ushur merupakan kewajiban 
agama dan termasuk salah satu pilar Islam, dan 
pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk 
pengeluaran umum negara. Pada saat itu pencatatan 
seluruh penerimaan negara tidak ada, sebagian besar 
kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, 
karena setiap orang pada umumnya telah terlatih dalam 
masalah pengumpulan zakat.

Sedangkan pendapatan sekunder bagi negara pada 
saat itu, diantaranya adalah; 1). Uang tebusan untuk 
para tawanan perang (hanya khusus pada perang Badar, 

54  Equilibrium ialah Keseimbangan pasar (market equilibrium) akan 
tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk 
yang ditawarkan, atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga 
produk yang diminta pembeli.

55  Zakat dikenakan pada hal-hal berikut : 1). Benda logam yang 
terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk 
lainnya. 2). Benda logam yang terbuat dari perak. 3). Binatang ternak, 
seperti unta, sapi, domba dan kambing. 4). Berbagai jenis dagangan 
termasuk hamba dan hewan. 5). Hasil pertanian termasuk buah-buahan. 
6). LuqTah harta benda yang ditinggalkan oleh musuh. 7). Barang temuan. 
8). Ushr : Zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Besarnya adalah sepuluh 
persen dari nilai barang dan satu dirham untuk setiap transaksi.
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pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan 
tawanan perang). 2). Pinjaman setelah menaklukkan kota 
Makkah, untuk pembayaran uang pembebesan kaum 
muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran 
Hawazin, 3). Khums atas rikãz (harta karun temuan 
pada periode sebelum Islam), 4). Amwãl fadhìlah yaitu 
harta yang berasal dari harta benda kaum muslim yang 
meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-
barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 
5). Wakaf  adalah harta benda yang didedikasikan oleh 
seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan 
pendapatannya disimpan di bait al-mãl. 6). Nawãib 
adalah pajak khusus yang dibebankan kaum muslimin 
yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran 
negara selama masa darurat. 7). Jizyah yaitu pajak yang 
dibebankan kepada orang-orang non muslim. 8). Kharãj, 
yaitu pajak tanah yang dipunggut dari kaum non muslim 
ketika	 wilayah	 Khaibar	 ditaklukkan.	 9).	 Zakat	 fitrah,	
zakat yang ditarik saat bulan Ramadhan dan dibagikan 
sebelum	shalat	 idul	fitri.	 10).	S}adaqah,	 seperti	kurban	
dan kaffarat. 11). Kaffarat adalah denda atas kesalahan 
yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, 
seperti berburu dimusim haji. 12). Ghanìmah, harta 
rampasan perang atas musuh yang kalah, 13). Fa’i, harta 
yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa peperangan.56

56  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 
Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI, 2008), 103. Baca juga dalam Muhammad 
Asraaf Dawwabah, Al Iqtis}ãd al Islamy Madkhalun wa Manhãjun (Cairo: 
Darussalãm, 2010), 120.
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Tabel 2.6
Sumber Pendapatan Primer dan Sekunder Masa Rasulullah57

Pendapatan Primer Pendapatan Sekunder

Zakat

Ushr

Uang tebusan tawanan perang

Pinjaman untuk tebusan

Khums atau Rikãz

Amwãl Fadhilah

Wakaf

Nawãib

Jizyah

Kharãj

S}adaqah

Kaffarat

Ghanimah

Fa’i

Sumber penerimaan atau pendapatan pada masa 
Rasulullah juga dapat digolongkan kepada tiga golongan 
yaitu dari kaum muslim, dari non muslim, dan dari 
sumber lainnya. Dari golongan muslimin terdiri atas: 
zakat, ‘ushr,	 zakat	 fitrah,	 wakaf,	 amwãl fadhilah dan 
nawãib. Dari golongan non muslim terdiri atas : jizyah,58  
kharã,j59  dan ‘ushr.60  Sedangkan dari sumber-sumber 

57 Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 
Muhammad Asraaf Dawwabah, Al Iqtis}ãd al Islamy Madkhalun wa Manhãjun 
(Cairo: Darussalãm, 2010), 120.

58  Pajak yang di pungut dari non Muslim sebagai imbalan atas 
perlndungan yang diberikan oleh pemerintahan Islam.

59  Pajak atas harta. Juga pajak atas tanahatau hasil tanah (mirip 
dengan jizyah).

60  Pajak yang harus dibayar dari hasil kekayaan tanah orang 
islam, rata-rata 10% bila tadah hujan, bila airnya diperoleh dari irigasi 
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lain, seperti: ghanìmah,61  fa’i,’62  uang tebusan, hadiah dari 
pimpinan negara lain, pinjaman dari kaum muslimin dan 
non muslim. Dengan demikian pada masa pemerintahan 
awal pemerintahan Islam di Madinah, rasulalah Untuk 
lebih rinci terkait penerimaan atau pendapatan pada 
masa pemerintahan Rasulullah saw.

Tabel 2.7
Sumber Pendapatan Pemerintahan Masa Rasulullah63

No Muslim Non Muslim Umum
1 Zakat Jizyah Ghanìmah
2 ‘Ushr (5-10%) Kharãj Fa’y
3 ‘Ushr (2,5%) ‘Ushr (5%) Uang Tebusan
4 Zakat Fitrah

Pinjaman dari muslim 

dan non muslim
5 Wakaf
6 Amwãl Fadil
7 Nawãib Hadiah dari pemerintah 

negara lain8 Khums

Sedangkan belanja negara pada masa Rasulullah 
meliputi hal-hal yang pokok, yakni meliputi: biaya 
pertahanan negara, penyaluran zakat dan ‘ushr  untuk 
mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji 
pegawai pemerintah, pembayaran hutang negara 
serta	 bantuan	 untuk	 musafir.	 Sedangkan	 hal-hal	 yang	
sifatnya sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang 

maka dipingut pajak rata-rata 20%.
61  arta rampasan yang diperoleh melalalui peperangan, dapat 

berupa peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan.
62  Segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang 

Kafir dengan tanpa peperangan.
63  Sudarsono. Konsep Ekonomi …, 124.
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yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi 
keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah 
lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal 
dalam keadaan miskin.64

Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan 
sumber pengeluaran negara, Rasulullah menyerahkan 
kepada baitul maal dengan menganut asas anggaran 
berimbang (balance budget), yaitu sama penerimaan 
habis digunakan untuk pengeluaran negara (government 
axpenditur). Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar 
kebijakan	fiskal	yang	berlandaskan	keadilan	 sejak	awal	
pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, kebijakan 
fiskal	tersebut	dilanjutkan	dan	dikembangkan	oleh	para	
penerusnya.

B. Penganggaran Masa Khalifah Abu Bakar as-
Siddiq

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, 
ciri-ciri ekonominya adalah menerapkan praktek akad-
akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, 
menegakan hukum dengan memerangi mereka yang 
tidak mau membayar zakat, tidak menjadikan ahli badr 
sebagai pejabat negara, tidak mengistimewakan ahli badr 
dalam pembagian kekayaan negara, mengelolah barang 
tambang (rikãz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, 
besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan 
negara, tidak merubah kebijakan Rasullah saw dalam 
masalah jizyah.

64  Hidayat. An Introduction …, 176.
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Sebagaimana Rasullah saw, Khalifah Abu Bakar  
tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar 
jizyah, maka pada masanya, jizyah  dapat berupa emas, 
perhiasan, pakaian, kambing, unta, atau benda benda 
lainya. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi 
kekayaan negara, dan sangat memperhatikan akurasi 
penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan 
sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam bait 
al-mãl dan langsung di distribusikan seluruhnya kepada 
kaum Muslimin. 65

Tabel 2.8

Sumber Pendapatan Pemerintah Masa Khalifah Abu Bakar66

Pendapatan Primer Pendapatan Sekunder

Zakat

Ushr

Uang tebusan tawanan perang

Pinjaman untuk tebusan

Khums atau Rikãz

Amwal Fadhìlah

Wakaf

Nawãib

Jizyah

Kharãj

S}adaqah

Kaffarat

Ghanìmah

Fa’i

65  Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran …, 55.
66 Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 

Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, Edisi III 2006), 55.
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C. Penganggaran Masa Khalifah Umar bin Khattãb

Penganggaran pada masa Khalifah Umar ibn 
Khattãb dilakukan dengan dengan pola pengembangan 
perekonomian umat pada saat itu, diantaranya 
melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi 
Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, 
Palestina, dam Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan 
Persia termasuk Irak. Dengan wilayah administrasi 
pemerintahan yang cukup luas, Khalifah Umar bin 
Khattãb memetakan wilayah pemerintahannya menjadi 
8 (delapan) wilayah provinsi, diantaranya Makkah, 
Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kuffah, Palestina, dan 
Mesir.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattãb, lembaga 
penghimpun dana didirikan yang kemudian dikenal 
dengan bait al-mãl. Income (pemasukan) negara pada 
saat itu cukup banyak yang terdiri dari income periodik 
dan non periodik. Khalifah Umar bin Khattãb mengatur 
pengeluaran negara dengan cara mendistribusikannya 
pada beberapa departemen yang dianggap sangat 
memerlukan anggaran, diantaranya:67

Departemen Pelayanan Militer;1. 

Departemen Kehakiman dan Eksekutif;2. 

Departemen Pendidikan dan Pengembangan 3. 
Islam;

Departemen Jaminan Sosial.4. 

67  Afzalurrman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dhaka 
Bakti Wakaf, 1995), 169.
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Khalifah Umar bin Khattãb mengambil inisiatif  
tentang penggunaan dana bait al-mãl tersebut untuk 
mendistribusikan harta bait al-mãl, tetapi disimpan 
sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat,  
pembayaran gaji para tentara maupun berbagai 
kebutuhan umat lainnya. Begitu pula dengan kebijakan 
yang buat bahwa pihak eksekutif  tidak boleh turut 
campur dalam mengelola harta bait al-mãl. Pejabat 
wilayah provinsi bertanggungjawab terhadap harta 
umat dan tidak bergantung pada gubernur dan gubernur 
memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya 
serta bertanggungjawab langsung kepada pemerintah 
pusat.

Mengenai kepemilikan tanah, pada masa Khalifah 
Umar bin Khattãb, diatur berdasarkan kepemilikan 
tanah setiap penduduk di wilayah tersebut, dengan 
catatan tanah dari hasil penaklukan wilayah boleh 
dipergunakan dengan pola membayar pajak (kharãj). 
Pada masa Khalifah Umar bin Khattãb, mayoritas sumber 
pemasukan negara berasal dari pajak (kharãj) dari 
wilayah-wilayah bekas kerajaan Romawi dan Sasanid 
(Persia) dan hal ini membutuhkan sistem administrasi 
yang terperinci untuk penaksiran, pengumpulan, dan 
pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak 
tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini Khalifah Umar bin 
Khattãb menerapkan berbagai peraturan, diantaranya 
sebagai berikut:68

68  Irfan Mahmud Ra’ana, Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997),  44.
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Wilayah Irak yang ditaklukan menjadi milik 1. 
kaum muslim dan kepemilikannya ini tidak dapat 
diganggu gugat, sedangkan bagian wilayah yang 
berada dibawah perjanjian damai tetap dimiliki 
oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut 
dapat dialihkan;

Kharãj2.  dibebankan kepada semua tanah yang 
berada di bawah kategori pertama, meskipun 
pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. 
Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat 
dikonversi menjadi tanah ’ushr;

Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama 3. 
mereka membayar kharãj dan jizyah;

Tanah yang tidak ditempati atau ditanami 4. 
(tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali 
(seperti Bashra) bila diolah oleh kaum Muslimin 
diperlakukan sebagai tanah ushr;

Kharãj5.  dibebankan sebesar satu dirham dan 
satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan 
barley (sejenis gandum) dengan asumsi tanah 
tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi 
dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) 
dan perkebunan;

Wilayah Mesir, berdasarkan perjanjian Amar, 6. 
setiap pemilik tanah dibebankan pajak sebesar 
dua dinar, di samping tiga irdab gandum, dua qist 
untuk setiap minyak, cuka, madu, dan rancangan 
ini telah disetujui Khalifah;
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Perjanjian Damaskus (Syria) berisi pembayaran 7. 
tunai, pembagian tanah dengan kaum muslimin, 
beban pajak untuk setiap orang sebesar satu dinar 
dan satu  beban jarib (unit berat) yang diproduksi 
per jarib (ukuran) tanah.

Dengan demikian, peraturan-pertauran yang 
dibuat pada masa Khalifah Umar ibn Khattãb merupakan 
kemajuan yang sangat luar biasa untuk memberikan 
rasa aman dan kemakmuran bagi semua masyarakat 
pada saat itu.

Sedangkan zakat pada pemerintahan Umar ibn 
Khattãb. Pada masa Rasulullah saw, jumlah kuda di Arab 
masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh 
kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan 
pribadi dan jihad. Di Hudaibiyah mereka mempunyai 
sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan 
terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, 
seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum 
Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Karena 
maraknya perdagangan kuda pedagang memohon ke 
Khalifah supaya dikenakan zakat sehingga ditetapkan  
zakat kuda sebesar satu dinar.69

Mengenakan khums zakat atas karet dan hasil 
laut di Yaman karena barang-barang tersebut dianggap 
hadiah dari Allah swt. Ushr dibebankan kepada suatu 
barang hanya sekali dalam setahun. Khalifah Umar 
bin Khattãb mengenakan pajak pembelian 2,5% untuk 

69  Karim. Sejarah Pemikiran …, 69.
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pedagang	 Muslim,	 5%	 untuk	 kaum	 kafir	 dzimmi dan 
10%	untuk	kaum	kafir	harbi.

Para pedagang di Madinah juga dikenakan pajak 
pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu 
Umar ibn Khattãb menurunkan persentasenya menjadi 
5% untuk  minyak dan gandum, untuk mendorong 
import barang-barang tersebut di kota. Kemudian ‘ushr 
dalam pemerintahan Umar bin Khattãb, sebelum Islam 
datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di 
pedesaan biasa membayar pajak (‘ushr) jual-beli (maqs). 
Besarnya adalah 10% dari nilai barang atau satu dirham 
untuk setiap transaksi. Namun, setelah Islam hadir dan 
menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung 
Arab, Nabi mengambil inisiatif  untuk mendorong usaha 
perdagangan dengan menghapus bea masuk antar 
provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan 
masuk dalam perjanjian yang ditandatangani bersama 
dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattãb 
pun penggunaan mata uang sebagai alat tukar mulai 
digunakan, seperti dinar (koin emas) dan dirham 
(koin perak). Kemudian terkait kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah 
mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. 
Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattãb 
mengklasifikasi	 pendapatan	 negara	 menjadi	 empat	
bagian, yaitu:70

70  Ibid., 73
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Pendapatan zakat dan 1. ‘ushr. Pendapatan ini 
didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat 
surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di 
baitul mãl pusat dan dibagikan kepada 8 (delapan) 
ashnãf, seperti yang telah ditentukan dalam al-
Qur’ãn;

Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan 2. 
ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau 
untuk membiayai kesejahteraan masyarakat tanpa 
membedakan muslim atau non muslim;

Pendapatan 3. kharãj, fa’i, jizyah, ‘ushr (pajak 
perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan 
ini digunakan untuk membayar dana pensiun 
dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya 
operasional administrasi, kebutuhan militer, dan 
sebagainya;

Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan 4. 
untuk membayar para pekerja, pemeliharaan 
anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Dengan demikian ada beberapa perubahan yang 
sangat	 signifikan	 pada	 masa	 pemerintahan	 Khalifah	
Umar bin Khattãb, dan beberapa perubahan tersebut 
diantaranya adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.9
Penganggaran Pemerintah Masa Khalifah Umar bin Khattãb71

Pendapatan/Inovasi Posisi/Distribusi

Zakat, Kharãj, Fa’i, Jizyah, ‘Ushr Masuk ke bait al-mãl

Zakat dan Ushr

Khums dan Ëadaqah 

Kharãj, Fa’i, Jizyah, ‘Ushr

Pendapatan lain-lain

8 ashnãf.

Fakir miskin, kesejahteraan 

masyarakat umum baik muslim 

atau non muslim

Dana pensiun, dana bantuan, 

biaya operasional administrasi, 

kebutuhan militer, dan sebagainya.

Gaji, pemeliharaan anak terlantar 

dan dana sosial lainnya.

Bait al-Mãl Menjadi lembaga keuangan resmi 

negara.

Lembaga-lembaga Negara Departemen Pelayanan Militer;

Departemen Kehakiman dan 

Eksekutif;

Departemen Pendidikan dan 

Pengembangan Islam;

Departemen Jaminan Sosial.

71  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2006), 55.
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Pendapatan masuk ke bait al-

mãl:

Pendapatan Periodik

Pendapatan Non Periodik

Anggaran darurat, cadangan, gaji 

dan keperluan dan kebutuhan 

negara lainnya:

Departemen Pelayanan Militer;

Departemen Kehakiman dan 

Eksekutif;

Departemen Pendidikan dan 

Pengembangan Islam;

Departemen jaminan Sosial.

Policy:

Pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta bait 

al-mãl;

Pejabat wilayah provinsi bertanggungjawab terhadap harta umat dan 

tidak bergantung pada gubernur;

Gubernur memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta 

bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat;

Dengan skema deskripsi tersebut diatas menunjukan 
adanya	banyak	perubahan	yang	 sangat	 signifikan	pada	
masa Khalifah Umar ibn Khattãb untuk memajukan 
pemerintahan saat itu dengan wilayah pemerintahan 
yang sangat luas.

D. Penganggaran Masa Khalifah Usman bin Affãn

Masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affãn 
merupakan masa-masa untuk ekspansi wilayah 
pemerintahan, diantaranya kewilayah Armenia, Tunesia, 
Cyprus, Rhodes, dan sebagian yang tersisa dari mulai 
Persia, Transoxania sampai Tabristan. Khalifah Usman 
bin Affãn melakukan penataan baru dengan mengikuti 
kebijakan Khalifah Umar bin Khattãb, dalam rangka 
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membangun sumber daya alam ia melakukan pembuatan 
saluran air, pembangunan jalan jalan, pembentukan 
organisasi kepolisian dan kemiliteran secara permanen 
dan membuat armada laut.72

Khalifah Usman ibn Affãn tidak mengambil 
upah dari kantornya bahkan menyimpan uangnya di 
bendahara negara sehingga terjadi kesalahpahaman 
dengan	Abdullah	ibn	Irqam	bendahara	bait al-mãl yang 
juga menolak menerima upah. Kemudian dimasanya 
juga Khalifah Usman bin Affãn mempertahankan sistem 
pemberian bantuan dan santunan serta memberikan 
sejumlah uang kepada masyarakat baik muslim maupun 
non muslim di bawah pemerintahannya.

Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Usman bin Affãn, 
memaksimalkan pengelolaannya dan mendelegasikan 
keuangan menaksir harta yang dizakati kepada 
pemiliknya masing masing. Disamping itu, Khalifah 
Usman bin Affãn berpendapat bahwa zakat dikenakan 
terhadap harta milik seseorang setelah dipotong 
seluruh hutang-hutang yang bersangkutan. Menaikkan 
dana pensiun sebesar 100 dirham, memberi rangsum 
tambahan berupa pakaian serta memperkenalkan 
tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir 
miskin	dan	musafir.	Meningkatkan	 jumlah	pemasukan	
kharãj dan jizyah  dari Mesir dari 2 juta dinar menjadi 
4 juta dinar. Kebijakan membagi-bagikan tanah negara 
kepada individu-individu sehingga memperoleh 
pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta 

72   Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1994), 61.
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dirham dibandingkan masa Khalifah Umar ibn Khattãb 
yang tidak membagikan tanah tersebut. Khalifah Usman 
bin Affãn selalu mendiskusikan tingkat harga yang 
sedang berlaku di pasaran dengan seluruh muslimin di 
setiap selesai melaksanakan shalat berjamah. Itu adalah 
sekelumit bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh 
Khalifah Usman bin Affãn.73 

Dengan demikian pada prinsipnya Khalifah Usman 
bin Affãn pada masa pemerintahnnya melakukan beberapa 
inovasi dan memperkuat kelembagaan pemerintahan 
negara yang telah dilakukan oleh Khalifah sebelumnya. 
Adapun beberapa kebijakan pemerintahan pada masa 
Khalifah Usman bin Affãn diantaranya adalah:

Tabel 2.10

Kebijakan Penganggaran Masa Khalifah Usman bin Affãn74

Kebijakan/ Policy

Membuat saluran air, pembangunan jalan, pembentukan organisasi 1. 

kepolisian dan kemiliteran secara permanen dan membuat armada laut;

Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan dengan cara 2. 

memberikan sejumlah uang kepada masyarakat baik muslim maupun 

non muslim;

Memaksimalkan pengelolaan zakat;3. 

Menaikkan dana pensiun;4. 

Memberi rangsum tambahan berupa pakaian;5. 

Memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir 6. 

miskin dan musafir;

Meningkatkan jumlah pemasukan kharãj dan jizyah  dari wilayah-wilayah 7. 

pemerintahannya;

73  Karim. Sejarah Pemikiran …, 81.
74  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2006), 81.
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E. Penganggaran Masa Khalifah Ali bin Abi Talib

Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi 
Tãlib sistem administrasi bait al-mãl, baik ditingkat pusat 
maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerja sama 
antara keduanya berjalan dengan lancar maka pendapatan 
bait al-mãl mengalami surplus. Dalam pendistribusian 
harta bait al-mãl, Khalifah Ali bin Abi Tãlib menerapkan 
prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama 
kepada setiap orang tanpa memandang status sosial 
atau kedudukannya di dalam Islam. Beliau  berpendapat 
bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam 
bait al-mãl harus didistribusikan kepada kaum muslimin, 
tanpa ada sedikit pun dana yang tersisa. Distribusi 
tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis 
merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. 
Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan, pada 
hari sabtu, perhitungan baru dimulai.

Terdapat beberapa kebijakan moneter di masa 
pemerintahan Ali bin Abi Tãlib, diantaranya:75

Kebijakan moneter di masa pemerintahan Ali bin 1. 
Abi Tãlib meneruskan kebijakan masa Rasulullah 
saw;

Pada umumnya mata uang yang digunakan 2. 
adalah dinar dan dirham, namun Ali bin Abi Tãlib 
membuat gagasan baru, yaitu mencetak mata 
uang sendiri;

Terobosan Ali bin Abi Tãlib di bidang moneter 3. 
yang sangat monumental adalah  mencetak mata 

75  Hidayat, An Introduction …, 214.
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uang dinar yang mempunyai ciri khusus tidak 
meniru dinar romawi;

Selanjutnya,	dalam	bidang	fiskal,	khususnya	dari	4. 
segi pemasukan kas negara, Khalifah Ali bin Abi 
Tãlib menetapkan pajak pemilikan hutan sebesar 
4000 dirham dan mengijinkan Ibnu Abbas, 
Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap 
sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu 
masakan.76

Tabel 2.11

Kebijakan Penganggaran Masa Khalifah Ali bin Abi Tãlib 77

Kebijakan/ Policy

Sistem administrasi disempurnakan baik ditingkat pusat atau daerah, 

khusunya pada bait al-mãl berjalan dengan baik, bahkan pendapatan 

negara menjadi surplus;

Kebijakan moneter negara dilanjutkan meneruskan kebijakan moneter 

masa Rasulullah saw, yang sangat foundamental adalah mencetak 

uang sendiri dengan mata uang dinar dan dirham dengan symbol 

Islam tanpa mengikuti uang dinar romawi;

Kebijakan Fiskal tambahan khususnya dari segi pemasukan kas negara, 

menetapkan pajak pemilikan hutan dan memungut zakat terhadap 

sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan;

Kebijakan lainnya menyempurnakan kebijakan yang telah dipelopori 

oleh khalifah-khalifah sebelumnya.

76  Ibid., 214.
77  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 

Mohamad Hidayat, An Introduction to The Sharia Economic (Jakarta: Zikrul 
Hakim, 2010), 214.
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F. Penganggaran Masa Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz

a. Pemerintahan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan 
Khalifah yang sudah sering didengar di tengah-tengah 
masyarakat muslim dalam kerangka sejarah Islam. Para 
ulama dan buku-buku banyak yang menulis bagaimana 
kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, 
dengan segala keberhasilan-keberhasilan yang diraih 
selama menjadi Khalifah. Catatan sejarah mengatakan 
bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berhasil 
mensejahterakan rakyatnya pada masa itu dan menjadi 
isu yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih 
mendalam terkait sosok Umar bin Abdul Aziz ini. 
Umar bin Abdul Aziz bin Marwan merupakan seorang 
Khalifah yang saleh dan sering dipanggil dengan sebutan 
Abu Hafsh dan Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah 
ke delapan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, 
dan para ulama menyepakati bahwa Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz merupakan Khalifah Rasyidin yang kelima. 
Umar bin Abdul Aziz di lahirkan di Hulwan, nama 
sebuah desa di Mesir, sedangkan ayahnya bernama 
Marwan yang pernah menjadi gubernur di wilayah itu.78 
Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada masa dinasti 
Bani Umayyah selama dua setengah tahun, dengan 
usia pemerintahan yang relatif  singkat tersebut, beliau 
berhasil mereformasi sendi-sendi kehidupan rakyatnya. 

78  As-Suyuthi, Tarikh Khulafã: Sejarah Penguasa Islam (Jakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013), 269.
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b. Kebijakan Pengelolaan Penganggaran

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, 
pengelolaan pengenggaran dikelola oleh bait al-mãl. Bait 
al-mãl bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan 
sebuah lembaga yang mengurusi segala pemasukan 
dan pengeluaran dari negara Islam pada saat itu. Bait 
al-mãl dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam 
sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh 
para Khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, 
Umar bin Khattãb, Usman bin Affãn, Ali bin Abi Talib, 
dan Khalifah-Khalifah berikutnya, hingga kehancuran 
Khilafah di Turki pada tahun 1924. 

Pengelolaan bait al-mãl pada masa Umar bin Abdul 
Aziz berbeda dengan masa-masa Khalifah sebelumnya, 
beliau melakukan reformasi diberbagai bidang, sehingga 
terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Kebijakan 
pengelolaan penganggargan pada masa Umar bin Abdul 
Aziz dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kebijakan yang 
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan bait al-
mãl dan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran 
atau alokasi bait al-mãl.

c. Sumber Penerimaan Penganggaran

Mengatur keuangan Negara agar stabil sangat 
penting agar tidak terjadi kegoncangan perekonomian. 
Hal ini dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap 
berjalan. Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi 
perhatian	 seorang	 pemimpin	 agar	 tidak	 terjadi	 defisit	
anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 
Aziz, seluruh sumber-sumber penerimaan negara 
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dioptimalkan, kemudian penggunaan anggaran 
dilakukan	 seefisien	 mungkin.	 Kebijakan	 efisiensi	 ini	
tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya saja, 
akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, 
kemudian diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga 
kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah sangat 
sederhana, padahal sebelum menjabat sebagai Khalifah 
beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah 
menjabat sebagai gubernur Madinah. Sumber-sumber 
penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin 
Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

1. Zakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah 
Nabi dalam hal penarikan zakat, menunjuk para petugas 
yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh 
mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk 
dizakatkan tanpa berlebih-lebihan atau bahkan 
mendzhalimi. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resi 
tanda pelunasan untuk para pembayarnya hingga mereka 
tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. 
Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memastikan 
setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus 
menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing 
kecuali mereka sudah berkecukupan.79 Dasar kebijakan 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkait zakat disandarkan 
pada	firman	Allah	swt	dalam	al-Qur’ãn:

79  Muhammad Ali Ash Shalabi, Umar bin Abdul Aziz Khalifah 
Pembaru dari Bani Umayyah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 440.
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ِمْن  ْنُفِسُكْم  ِلَ ُموا  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  َلَة  الصَّ َوَأِقيُموا 
َ بَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي )110( 80 ِ إِنَّ اللَّ َخرْيٍ َتُِدوُه ِعْنَد اللَّ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan 

apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu 

akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya 

Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.81

Khalifah umar bin Abdul Aziz sangat menekankan 
agar rakyatnya membayar zakat, karena selain zakat 
merupakan perintah Allah swt langsung, zakat juga 
berdampak terhadap kesejahteraan rakyat lainnya. 
Pada dasarnya zakat juga dapat diartikan distribusi 
pendapatan, dimana orang yang memiliki harta berlebih 
berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu.

2. Jizyah.

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai 
Khalifah, beliau segera menghapuskan kewajiban jizyah 
bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar 
bin Abdul Aziz menekankan larangan itu. Ia pernah 
menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya 
antara lain: “Apabila ada shalat dengan menghadap kiblat 
kita, maka janganlah sekali-kalikamu mewajibkan jizyah 
kepadanya.82

Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan 
negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. 

80  Al-Qur’ãn, 2: 110.
81  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Toha 

Putra, 1989), 26.
82  Ash Shalabi, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru…,  442.
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Jizyah	 wajib	 diambil	 dari	 orang-orang	 kafir,	 selama	
mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, 
maka gugurlah jizyah dari mereka. Untuk besarnya jizyah, 
tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun 
ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad Khalifah, 
dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang 
wajib membayar jizyah. Apabila jizyah diberlakukan 
pada orang yang mampu, sementara ia keberatan 
membayarnya, maka ia tetap dianggap mempunyai 
hutang terhadap jizyah tersebut. Ia akan diperlakukan 
sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

3. Kharãj.

Kharãj juga merupakan sumber pemasukan negara 
pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bahkan 
pendapatan negara dari kharãj ini sangat tinggi. Kharãj 
ini berbeda dengan ‘ushur, karena kharãj adalah hak 
kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang 
kafir,	 baik	 melalui	 peperangan	 maupun	 damai.	 Pada	
masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan 
kas negara dari segi kharãj begitu tinggi, bahkan 
hingga mencapai seratus dua puluh empat juta dirham. 
Bertambahnya pemasukan kas negara dari kharãj ini 
disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana salah satunya 
adalah melarang jual beli tanah kharãj. Larangan itu 
ternyata dapat memelihara sumber utama produksi 
pertanian, dan larangan itu juga dirasakan oleh petani 
sebagai perhatian terhadap mereka, sebab disamping 
larangan tersebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga 
menghapuskan segala macam bentuk pajak yang 
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dzhãlim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi 
pertanian mereka.83

4. ‘Ushur.

‘Ushur merupakan apa yang diambil atas hasil 
pertanian tanah ‘ushriyyah. Dalam buku Ali Muhammad 
Ash Shalabi dikemukakan bahwa Umar bin Abdul Aziz 
juga menekankan perhatiannya terhadap ‘ushur yang 
menjadi salah satu pemasukan negara, ia menjelaskan 
dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga 
memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran 
kepada mereka yang telah membayarkannya hingga 
mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu 
tahun ke depan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga 
menegaskan larangannya kepada para petugas itu agar 
mereka tidak menarik ‘ushur dengan cara-cara yang 
tidak benar.84

5. Ghanìmah dan Fa’i.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ghanìmah 
merupakan	 segala	 harta	 kekayaan	 orang-orang	 kafir	
yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang 
penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan 
ghanìmah adalah Rasulullah saw dan para Khalifah 
setelah beliau. Sedangkan fa’i merupakan segala harta 
kekayaan	 orang-orang	 kafir	 yang	 dikuasai	 oleh	 kaum	
muslimin tanpa peperangan. Ketika Umar bin Abdul 
Aziz menjabat sebagai Khalifah, ia lebih mementingkan 
reformasi keadaan di dalam negeri, hingga tidak 

83  Ibid., 444.
84  Ibid., 449
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banyak terjadi perluasan wilayah Negara Islam di masa 
pemerintahannya. Oleh karena itu pula, tidak banyak 
harta ghanìmah yang masuk ke dalam kas Negara pada 
masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, harta 
ghanìmah yang ada di bait al-mãl saat itu adalah sisa-sisa 
dari perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para 
Khalifah sebelumnya.

6. Pajak (dharìbah).

Pajak (dharìbah) merupakan salah satu sumber 
pemasukan bait al-mãl. Sebagaimana sumber penerimaan 
yang sudah diuraikan diatas, pajak juga sangat dibutuhkan 
untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat 
itu. Akan tetapi pajak yang dipungut memiliki beberapa 
perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan 
lainnya.

7. Distribusi Pengeluaran Penganggaran

Pengeluaran bait al-mãl pada masa Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan 
rakyatnya, sehingga setiap pemasukan bait al-mãl, 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu berupaya untuk 
menyalurkannya segera kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Kebijakan pengeluaran bait al-mãl 
pada umumnya dibagai menjadi dua, yaitu: untuk 
kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan 
negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memikirkan 
tentang nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda-
janda, dan lain sebagainya. Pengeluaran bait al-mãl juga 
dilakukan secara transparan, sehingga para pegawainya 
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juga dilarang untuk berbuat tidak adil dalam mengelola 
bait al-mãl.

8.  Dampak Kebijakan Penganggaran 

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dirasakan langsung 
oleh rakyatnya. Permasalahan rakyatnya benar-benar 
diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga 
waktu kerjanya tidak memperhatikan siang dan malam. 
Umar bin Abdul Aziz juga sangat takut terhadap Allah 
swt, sehingga amanah yang diembannya benar-benar 
dijalankan dengan sangat maksimal. Pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz juga banyak dicatat oleh para ulama 
sebagai pemerintahan yang fenomenal dan bersejarah. 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama dua 
setengah tahun, waktu yang relatif  singkat. Pada masa 
pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah diuraikan 
diatas terlebih dahulu terkait berbagai kebijakan yang 
dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu 
perlu dilihat apakah dampak-dampak yang dirasakan 
dari kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Berikut diuraikan beberapa dampak kebijakan 
pengelolaan keuangan publik terkait dengan 
penganggaran masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz:

1. Kesejahteraan Rakyat Meningkat. Pada masa 
pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, 
kondisi kerakyatnya sangat jauh meningkat. 
Hal ini ditandai dengan orang kaya sulit untuk 
menyalurkan sedekahnya karena orang-orang yang 
dahulunya penerima sedekah sudah menjadi orang 
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yang mampu. Kondisi tersebut tentu sangat berbeda 
dengan apa yang ada saat ini, dimana banyak sekali 
pengemis/peminta-minta ditemukan dijalan raya, 
pasar, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. 
Untuk melihat gambaran kesejahteraan rakyat 
Umar bin Abdul Aziz, berikut pernyataan salah 
seorang	putera	Zaid	bin	Khattãb	dalam	buku	Herfi	
Ghulam Faizi:

 Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah hanya dua 
setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh 
bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang 
ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami 
dalam jumlah besar. Ia berpesan: “Bagikan ini 
kepada orang-orang fakir.” Sampai malam hari ia 
menunggu siapa orang yang akan diberinya harta 
sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia 
pulang membawa kembali harta yang ia niatkan 
untuk disedekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul 
Aziz telah membuat manusia menjadi kaya.85

2. Daya Beli Masyarakat Meningkat

 Kesejahteraan masyarakat meningkat juga ditandai 
dengan daya beli masyarakat yang meningkat. 
Meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan 
karena pendapatan masyarakat yang meningkat 
yang berpengaruh pada pendapatan negara. 
Meningkatnya pendapatan juga akan meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, 

85  Herfi Ghulam Faizi, Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia 
(Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), 28.
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shadaqah dan lain sebagainya melalui bait al-
mãl, sehingga secara langsung meningkatkan 
pendapatan negara. Sesungguhnya manajemen 
ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan 
hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat 
pada saat itu, dengan fasilitas-fasilitas yang 
dapat	 mendukung	 produktivitas	 dan	 kreatifitas	
masyarakat. Dukungan tersebut memberikan efek 
peningkatan sektor perdagangan yang berimbas 
pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya. 
Dengan demikian pendapatan masyarakat pun 
akan  meningkat, dan berefek pada bertambah pula 
zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari 
harta mereka.86

3. Kemiskinan Berkurang

 Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencanangkan 
program bantuan kepada orang-orang miskin. 
Bagi siapapun orang yang dililit hutang dan tak 
mampu mengembalikannya maka pemerintah 
akan membantunya dalam mengembalikan 
hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu 
program untuk menyelamatkan dan meningkatkan 
perekonomian rakyat. Hingga akhirnya datang 
sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang 
diantara isinya adalah sebagaimana berikut ini: 

 “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami 
mendapati orang yang mempunyai rumah, 
pembantu, perabotan rumah tangga yang 

86  Ibid., 29.
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lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu 
dibantu untuk mengembalikan hutangnya?” 
Khalifah menjawab: “Seorang muslim itu harus 
mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu 
yang membantunya sehari-hari, kuda untuk 
berjihad melawan musuh serta perabotan untuk 
rumah-nya. Maka yang seperti itu jika memiliki 
hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu.”. 87

4. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk 
Islam

 Inilah salah satu fenomena yang terjadi pada masa 
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 
Banyaknya orang yang berbondong-bondong 
masuk ke dalam agama Islam, tentunya ada sebab 
kenapa mereka melakukan itu. Di antaranya 
adalah karena mereka menyaksikan keindahan, 
kesempurnaan, dan kebaikan Islam, yang itu belum 
mereka lihat dengan jelas sebelumnya. Melihat 
fenomena ini, ‘Adi bin Arithah menyampaikan 
masukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 
Sungguh orang-orang telah banyak yang masuk 
Islam, aku khawatir jika pendapatan negara dari 
pajak menjadi berkurang. Namun Umar bin 
Abdul Aziz memiliki sudut pandang tersendiri 
menanggapi fenomena sosial yang mencengangkan 
ini. Ia pun segera membalas surat ‘Adi bin Arithah 
dengan mengatakan, “Aku telah memahami 
suratmu. Demi Allah, aku lebih senang semua 

87  Ibid., 29.
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ummat manusia masuk Islam, sehingga aku dan 
kamu menjadi petani yang makan dari hasil jerih 
payah sendiri.88 

5. Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan Sosial

 Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz adalah terciptanya 
kenyamanan dan keamanan sosial. Pada masa 
pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Islam 
dikembangkan tidak dengan peperangan akan 
tetapi beliau lebih banyak fokus kepada perbaikan 
di internal. Umar pun dikenal dengan kecerdasan, 
kematangan	berfikir	dan	kebijaksanaan	bersikap.

Kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz terbukti 
ketika terjadi pemberontakan yang semakin memanas 
ketika kekhilafahan Islam dipegang oleh Yazid bin 
Muawwiyah. Karena di sana Abdullah bin Zubair juga 
memproklamirkan diri sebagai Khalifah atas dukungan 
masyarakat Madinah. Namun dengan kecerdasan, 
kematangan berpikir, kebijaksanaan bersikap, akhirnya 
Umar bin Abdul Aziz berhasil merangkul kelompok 
ini dalam pangkuan Islam yang benar. Sejarah telah 
mencatat dengan rapi, bahwasanya masa pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keamanan dan 
kenyamanan sosialnya. Keamanan yang menyeluruh 
dan kenyamanan yang merata. Hal itu disebabkan oleh 
sikap adilnya dalam memimpin, semangatnya dalam 

88  Ibid., 30
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memerangi kedhãliman, perhatiannya yang besar akan 
kebutuhan masyarakat.89

Dengan demikian Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
yang memimpin umat hanya dalam kurun waktu dua 
setengah tahun, telah memberikan kebijakan dan 
perubahan arah pengelolaan penganggaran yang sangat 
luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan negara 
yang diperoleh melalui zakat sebagai sumber utama 
pendapatan negara, mengoptimalkan sumber-sumber 
penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharãj, 
‘ushur, ghanìmah/fa’i dan pajak. Sedangkan kebijakan 
yang berkaitan dengan pengeluaran negara/alokasi 
bait al-mãl pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu 
pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan 
pengeluaran untuk kepentingan negara, yang kesemua 
pengeluaran tersebut semata-mata untuk keadilan dan 
kesejahteraan umat. Dampak dari kebijakan-kebijakan 
yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
memberikan efek pada kesejahteraan rakyat yang 
meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang 
miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang 
masuk Islam, munculnya keamanan dan kenyamanan 
sosial, datangnya pertolongan dari Allah/ kemenangan, 
dan lain sebagainya. Gambaran tentang pengelolaan 
penganggaran pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
tergambar dalam tabel berikut:

89  Ibid., 31
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Tabel 2.12

Penganggaran Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz90

Pendapatan/Inovasi Posisi/Distribusi

Lembaga Bait al-Mãl

Zakat

Kepentingan Masyarakat Umum1. 

Kepentingan Negara2. 

Jizyah

Kharãj

Ushur

Ghanìmah dan Fa’i’

Pajak (dharìbah)

Beberapa kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
berdasarkan pola penganggaran seperti dalam tabel di 
atasa adalah sebagai berikut:

Bait al-mãl1.  bukan lembaga privat atau swasta, 
melainkan lembaga lembaga yang mengurusi 
segala pemasukan dan pengeluaran dari negara;

Kebijakan pengelolaan penganggargan dibagi 2. 
menjadi dua bagian, yaitu: kebijakan yang 
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan 
bait al-mãl dan kebijakan yang berkaitan dengan 
pengeluaran atau alokasi bait al-mãl;

90  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: As-
Suyuthi, Tarikh Khulafã: Sejarah Penguasa Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), 269. Buku Muhammad Ali Ash Shalabi, Umar bin Abdul Aziz Khalifah 
Pembaru dari Bani Umayyah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 440, dan buku 
Herfi Ghulam Faizi, Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia (Jakarta: 
Cahaya Siroh, 2012), 28-31.
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Sumber-sumber penerimaan negara harus 3. 
dioptimalkan, dan penggunaan anggaran 
dilakukan	seefisien	mungkin;

Pemberlakuan	 efisensi	 diberlaukan	 bagi	 semua,	4. 
mulai dari Khalifah, pejabat negara dan semua 
masyarakat;

Menyegerakan pengeluaran anggaran negara 5. 
untuk kepentingan masyarakat;

Transparansi pengelolaan anggaran negara;6. 

Menghapus 7. Jizyah bagi orang yang sudah masuk 
Islam;

Melarang jual beli tanah 8. kharaj.

Sedangkan output kebijakannya adalah sebagai 
berikut:

Kesejahteraan masyarakat meningkat;1. 

Daya beli masyarakat meningkat:2. 

Orang miskin berkurang;3. 

Pajak berkurang karna banyak yang masuk Islam;4. 

Terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial.5. 

Dengan demikian relevansi antara implementasi 
dan realisasi penganggaran pada masa pemerintahan 
Rasulullah saw dan para sahabatnya dapat dijadikan 
pedoman untuk pengelolaan pemerintahan yang baik, 
transparan, bersih dan berorientasi pada kesejahteraan 
dan kemakmuran untuk masyarakat banyak, 
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tanpa membedakan keyakinan dan kemampuan 
masyarakatnya.



Bagian Kedua

aplikasi
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B a b  E m p a t

MODEL ANALISIS 

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Penganggaran pembangunan pada dasarnya 
merupakan proses panjang dari alur pelaksanaan 
penganggaran, yang berlangsung dalam kurun 

waktu 1 tahun anggaran, yang pada satu waktu tertentu 
dapat dilakukan revisi berdasarkan kebutuhan pemerintah 
terhadap anggaran tersebut. Proses Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan Evaluasi anggaran pemerintah daerah 
salah satunya merupakan salah satu alur yang harus 
dilalui dengan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak 
terkait.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan (musrenbag) merupakan salah satun 
proses dan prosedur penganggaran yang dilakukan 
oleh semua komponen pemerintah daerah, mulai desa, 
kecamatan, kabupaten/kota, dan berakhir di DPRD 
kabupaten/kota. Proses tersebut merupakan alur 
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pelaksanaan musyawarah yang dilakukan pada tingkat 
paling bawah, biasanya dilakukan pada tingkat desa, 
untuk menghimpun aspirasi masyarakat desa. Kemudian 
tingkat kecamatan, yang pada tingkat musrenbang, 
seluruh desa yang ada dibawah pemerintahan 
kecamatan dilibatkan dan dilakukan penjaringan 
aspirasi, keinginan, masalah dan lain sebagainya guna 
mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan pada tingkat 
desa. Pada akhirnya semua aspirasi di tingkat kecamatan 
tersebut disampaikan kepada dinas atau badan terkait 
untuk kemudian menjadi bahan untuk Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD), kemudian dilanjutkan oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 
yang kemudian digodok pada rapat pembahasan 
anggaran di DPRD. Untuk pembahasan di tingkat DPRD, 
keterlibatan lembaga satuan empat (S4) yang terdiri dari 
Bappeda, Keuangan Daerah, Pembangunan daerah, dan 
Badan Pengawas (inspektorat), stakeholder, dan SKPD 
sudah pasti dilibatkan untuk mengukur kemampuan 
daerah guna pelaksanaan pembangunan hasil dari 
aspirasi masyarakat daerah. Dengan pola yang selama 
ini dilakukan, sasaran pembangunan daerah sudah pasti 
terdapat kekurangan dan kelebihan dari perencanaan 
pembangunan daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi 
pembahasan penelitian guna menemukan formula yang 
lebih baik, agar mekanisme perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi penganggaran pembangunan daerah dapat 
berjalan dengan baik, agar target-target pembangunan 
daerah dapat tercapai. Adapun skema atau gambaran 
terkait kerangka konseptual penganggaran tersebut 
adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.1

Kerangka Konseptual Alur Penganggaran Pemerintah Daerah�
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Dari kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

Musyawarah Rencana Pembangunan 1. 
(Musrenbang):  Musrenbang di tingkat kecamatan 
fungsinya untuk menggali masukan atau 
kebutuhan pembangunan dari desa yang ada di 
kecamatan yang bersangkutan yang dihadiri oleh 
Bappeda, Bagian Pembangunan, Dinas dan Badan 
di kabupaten/ kota;

Kelompok kepentingan (2. stakeholder) yang 
memberikan berbagai masukan berkaitan dengan 
pembangunan yang ada di kecamatan, seperti 
misalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. 
(Bappeda) di kabupaten/ kota yang mengkoordinir 
usulan perencanaan pembangunan dari Badan, 
Dinas, Bagian dan kelembagaan lain yang ada 
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di kabupaten/ kota dan mengikuti pembahasan 
anggaran di tingkat DPRD;

Kelompok kepentingan (4. stakeholder) yaitu 
kelompok kepentingan yang terdiri dari pemuka 
masyarakat, cendikiawan, pengusaha dan 
kelompok lain yang memberikan masukan bagi 
pembangunan di kabupaten/ kota;

Satuan empat (S-4) terdiri dari: Badan Perencanaan 5. 
Pembanguna Daerah, Keuangan, Bagian 
Pembangunan dan Badan Pengawas (inspektorat). 
Melakukan	verifikasi	tentang	usulan	perencanaan	
pembangunan dari masing-masing dinas, badan, 
bagian dan kelembagaan lain, baik ditingkat dinas 
maupun di DPRD;

Dinas, badan, bagian dan kelembagaan lain 6. 
memberikan penjelasan dan argumentasi terkait 
dengan usulan perencanaan penganggaran 
pembangunan di lembaganya masing-masing;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah 7. 
mendapatkan masukan dari berbagai dinas, badan, 
bagian dan satuan empat, kemudian membahas 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
(Perda);

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. 
(Bappeda). Setelah menerima Peraturan Daerah 
dari DPRD kemudian mengundang dinas, badan, 
kelembagaan lain yang dipimpin oleh Bupati atau 
yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan 
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dan penerimaan anggaran yang tertuang dalam 
Peraturan Daerah;

Sasaran Pembangunan. Setelah dinas, badan dan 9. 
kelembagan lain menerima pagu anggaran maka 
masing-masing dinas, badan, kelembagaan lain 
melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai 
dengan ketentuan yang ada. 

Kerangka konseptual penganggaran tersebut 
diatas menjadi sangat jelas, dan diperkuat oleh kerangka 
konseptual siklus penganggaran pemerintah daerah. 
Walaupun pada dasarnya siklus proses penganggaran di 
setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya, namun 
pada dasarnya memiliki alur dan proses yang sama makna 
dan tujuannya. Adapun siklus penganggaran pemerintah 
daerah pada kabupaten/ kota, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

Siklus Penganggaran Pemerintah Daerah�
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Proses/siklus anggaran pemerintah daerah 
berlangsung selama 2½ (dua setengah) tahun dengan 
urutan sebagai berikut: 

Penyusunan dan Penetapan Anggaran (1 1. 
tahun sebelum tahun anggaran berkenaan). 
Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari 
pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum 
pertemuan komunitas Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang), proses penyusunan 
kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah 
(dinas, instansi) sampai dengan penyiapan draft 
usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah 
(pihak eksekutif ) kepada DPRD (pihak legislatif ) 
untu dibahas dan disetujui bersama. Dalam 
proses penyusunan anggaran yang memerlukan 
waktu beberapa bulan, Tim Anggaran Eksekutif  
yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat 
Daerah, BAPPEDA dan Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) mempunyai fungsi dan peranan 
yang sangat penting. Walaupun masyarakat 
dimintai pendapatnya dalam proses penentuan 
prioritas program namun pada akhirnya proses 
penyusunan program dilakukan secara tertutup 
di masing-masing satuan kerja (SKPD);

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang 2. 
dimulai ketika pihak eksekutif  menyerahkan usulan 
anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya 
proses ini ditandai dengan pidato dari kepala 
daerah (Bupati/Walikota) di hadapan anggota 
DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan 
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pembahasan untuk beberapa waktu. Selama 
masa pembahasan akan terjadi diskusi antara 
pihak Panitia Anggaran Legislatif  dengan Tim 
Anggaran Eksekutif  dimana pada kesempatan ini 
pihak legislatif  berkesempatan untuk menanyakan 
dasar-dasar kebijakan eksekutif  dalam membahas 
usulan anggaran tersebut;

Pelaksanaan Anggaran (1 tahun saat tahun 3. 
anggaran berjalan). Pelaksanaan Anggaran adalah 
tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan 
melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun 
sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan 
pelaksanaan berlangsung selama 1 (satu) tahun 
terhitung mulai awal tahun anggaran baru 
pada bulan Januari setiap tahunnya. Tahapan 
Pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab pihak eksekutif  melalui Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4. 
(setengah tahun). Tahapan ini mencakup antara 
penyiapan Laporan Semester pertama dan Laporan 
tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan 
anggaran untuk waktu satu tahun anggaran 
yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri 
dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh 
Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
(untuk pembelanjaan yang mengunakan APBN), 
serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK).
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Kerangka konseptual analisis penganggaran yang 
dimaksud merupakan kerangka konseptual yang arah dari 
tujuan penelitian ini yaitu: 1). Mengamati, mengetahui, 
dan menganalisa manajemen pengaggaran pembangunan 
di Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan berfokus 
pada perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan postur pendapatan dan belanja penganggaran; 2). 
menganalisa manajemen penganggaran dalam perspektif  
Islam melalui teori dari literatur dalam konteks 
penganggaran keuangan publik Islam; 3) bauran dari 
pengelolaan penganggaran pembangunan di Kabupaten 
Lombok Tengah NTB dengan menjadikan konsep dan 
implementasi penganggaran dalam perspektif  Islam 
sebagai pembandingnya, guna mendesain penganggaran 
pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah 
NTB dalam perspektif  Islam. Dengan demikian kerangka 
konseptualnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Konseptual Analisis Penganggaran�
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A B C 
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Kerangka konseptual analisis penganggaran yang 
dibuat oleh peneliti merupakan alur penelitian, yang 
penjelasannya adalah sebagai berikut:

Manajemen Penganggaran Pembangunan di 1. 
Kabupaten Lombok Tengah NTB. Merupakan 
kumpulan data-data hasil temuan penelitian 
berdasarkan metode pengumpulan data, yang 
diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya 
data angka melalui Badan Pusat Statisik (BPS) 
Kabupaten Lombok Tengah, data dari Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten 
Lombok Tengah, data dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Lombok Tengah, informasi kebijakan belanja 
daerah dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok 
Tengah dan informasi musyawarah anggaran yang 
diperoleh dari Ketua DPRD Kabupaten Lombok 
Tengah dan Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) pada setiap kecamatan di Kabupaten 
Lombok Tengah NTB.

Manajemen Penganggaran dalam Perspektif  2. 
Islam. Merupakan teori-teori penganggaran dalam 
perspektif  Islam, yang diperoleh dari berbagai 
referensi yang mengurai tentang konsep dan pola 
penganggaran dari mulai masa rasulullah saw, dan 
para khalifah selanjutnya, khususnya pada masa 
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra.

Manajemen Penganggaran untuk mencapai sasaran 3. 
pembangunan di di Kabupaten Lombok Tengah 
NTB dalam Perspektif  Islam, merupakan analisa 
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yang digunakan untuk melihat dan menganalisa 
penganggaran di Kabupaten Lombok Tengah 
NTB dengan konsep implementasi penganggaran 
dalam Islam, yang pada akhirnya menemukan 
desain dan pola manajemen pengganggaran untuk 
mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten 
Lombok Tengah NTB dalam Perspektif  Islam, 
yang berimplikasi pada manajemen penganggaran 
untuk mencapai sasaran pembangunan di 
Kabupaten Lombok Tengah NTB.
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B a b  L i m a

MANAJEMEN PENGANGGARAN 

PEMBANGUNAN

A. Manajemen Penganggaran Pembangunan

Manajemen pembangunan merupakan salah 
satu instrumen dalam sistem manajemen 
pemerintahan, yang dimulai dari sistem 

pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan 
pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, 
sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, 
sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan 
pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil 
pelaksanaan pembangunan. Manajemen pemerintahan 
modern sudah pasti memerlukan sistem teknologi 
informatika sebagai sarana mempermudah operasional 
sistem pembangunan.1

1  Ernady Syaodih, Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota 
(Bandung: Refika Aditama, 2015), 13.
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Menurut Savas, sebagaimana dikutip Sudarsono, 
penerapan konsep privatization dalam suatu manajemen 
pembangunan, akan memunculkan butir-butir implikasi 
sebagai berikut:2

Efisiensi	 di	 luar	 kompetesi	 (1. efficiency through 
competition);

Keadilan  (2. equity);

Pengurangan hutang publik (3. public debt reduction);

Pembagian wilayah (4. wide share);

Pembagian hasil antara pekerja dan pengusaha 5. 
(employee share ownership);

Memperkuat permodalan dalam pasar (6. sthrengthen 
the capital market);

Mengurangi masalah pembayaran sektor publik 7. 
(ease public sector pay problems);

Mengurangi keterlibatan pemerintah terkait 8. 
pengambilan keputusan dalam usaha (reduce 
government involvement in enterprise decision 
making);

Melindungi kepentingan negara (9. protect the 
national interest);

Keuntungan politik (10. political advantage).

Manajemen pembangunan menempatkan peran 
pemerintah menjadi sangat sentral dan penting. 

2  Hardjosoekarto Sudarsono, “Perubahan Kelembagaan Teori 
Aplikasi dan Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 
1, No. 1 (Maret, 1997), 42.
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Pemerintah (dengan manajemen pemerintahannya) 
menjadi agen perubahan (agent of  change) dari suatu 
masyarakat berkembang (developing) menjadi negara 
yang berkembang. Dengan adanya agen perubahan 
(agent of  change), maka perubahan yang dikehendaki 
akan terwujud dan memunculkan adanya agen 
pembangunan (agent of  development) untuk mendorong 
proses pembangunan. Pemerintah sebagai pemilik 
kebijakan, program, proyek, bahkan industri, serta 
perusahaan negara, harus terus memberikan support 
guna pengembangan dan perubahan pembangunan.3

Dalam manajemen pembangunan, peran 
perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting) 
menjadi sangat penting. Perencanaan dan penganggaran 
yang dimaksud harus mampu memobilisasi dana yang 
disalurkan melalui program-program pembiayaan yang 
memiliki melalui prioritas pembangunan dan disiplin 
anggaran. Dengan perencanaan dan anggaran tersebut 
akan memberikan stimulus investasi pada sektor swasta, 
yang pada akhirnya akan memberikan efek positif  bagi 
penanaman modal (investasi) yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun swasta.4

Upaya dan usaha pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah melalui koordinasi dan bersinergi 
dengan sektor swasta, akan jelas terlihat bentuknya yakni 
dengan memberdayakan masyarakat, terutama sektor 
usaha agar menjadi agent of  change, dan dengan konsep  

3  Ismail Nawawi, Manajemen Publik: Kajian Teori Reformasi Strategi 
dan Implementasi (Surabaya: PMN, 2010), 131-135.

4  Ibid., 131-135.
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agent of  change tersebut, masyarakat dunia usaha akan 
lebih berperan nyata dalam perubahan pembangunan di 
masyarakat. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah 
dengan masyarakat, terutama dengan dunia usaha 
/swasta, tidaklah mudah, karena kemungkinan-
kemungkinan indikasi kolusi dan korupsi akan mudah 
terjadi.5

Dengan demikian pada prinsipnya penganggaran 
memiliki karaktersitik, yang dengan karakteristik tersebut 
penganggaran memiliki kekuatan untuk dilaksanakan 
dan dapat mencapai sasaran pembangunan, diantara 
karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:6

Anggaran dinyatakan dalam bentuk satuan 1. 
keuangan dan satuan selain keuangan;

Anggaran pada umumnya mencakup jangka 2. 
waktu dalam satu tahun penganggaran;

Anggaran berisi tentang komitmen dan 3. 
kesanggupan dalam manajemen yang berarti 
para pimpinan menerima dengan baik 
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran 
yang ditetapkan dalam anggaran tersebut;

Anggaran diusulkan, ditelaah dan disetujui 4. 
oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi 
kapasitasnya dari penyusunan anggaran;

Anggaran dapat diubah dengan melihat kondisi 5. 
tertentu;

5  Ibid., 131-135.
6  Mulyadi, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 

490.
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Anggaran memiliki skala, jika terjadi selisih maka 6. 
harus diadakan analisa dan penjelasan terhadap 
selisih tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, manajemen penganggaran 
merupakan sekumpulan proses dan prosedur untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang 
berorientasi pada pencapaian pembangunan, dengan 
tetap selalu berpegung pada proses yang terperinci untuk 
apa penganggaran tersebut digunakan. Penganggaran 
pun dimaknai sebagai sebuah rencana yang tertulis 
mengenai kegiatan-kegiatan atau program program 
yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan 
yang dinyatakan secara kuantitatif  dan pada umumnya 
dinyatakan dalam bentuk satuan uang dengan jangka 
waktu tertentu.7

Sedangkan pemaknaan lain terkait manajemen 
penganggaran bermakna perencanan yang tersusun 
secara rinci dan sistematis yang meliputi semua 
kegiatan dan program kerja, yang dinyatakan dalam 
kuantiatif  angka dalam satuan moneter untuk jangka 
waktu tertentu dimasa yang akan datang.8 Dengan 
demikian manajemen penganggaran yang dilakukan 
oleh pemerintah merupakan perencanaan yang tertulis 
dalam jangka waktu tertentu yang di desain untuk 
perencanaan dimasa yang akan datang.

7  M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan (Jakarta: Salemba Empat, 
2004), 12.

8  M. Munandar, Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja 
Pengawasan Kerja (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1
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Wujud pelaksanaan manajemen penganggaran 
pembangunan yang paling perlu mendapatkan perhatian 
baik pada level pemerintahan nasional maupun pada 
level pemerintahan daerah adalah penyusunan dokumen 
rencana pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi 
kinerja dan pemantauan pembangunan daerah, dan 
pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan 
daerah.9 Secara khusus berkenaan dengan pelaksanaan 
manajemen pembangunan daerah, beberapa regulasi 
seputar manajemen pembangunan daerah perlu 
mendapatkan pemahaman lebih lanjut yaitu pada  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, pemberlakuan otonomi 
daerah, yang kemudian memberikan kewenangan penuh 
pada pemerintah daerah untuk berkreasi, berinovasi, dan 
bersaing dengan daerah lainnya memberikan efek positif  
untuk kemajuan daerah tersebut. Salah satu yang menjadi 
indikator kemapanan dan kemandirian pemerintah 
daerah adalah pada kemampuan pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 
pemerintah daerah saat ini. Dan untuk mewujudkan 
kemandirian daerah tersebut perlu adanya pengelolaan 
sumber daya alam yang baik, dengan berbagai perangkat 
peraturan yang dimiliki oleh pemerintah. Sumber daya 

9  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah, 
merupakan asset yang tidak ternilai. Sebagai contoh 
sumber daya alam yang dimiliki daerah jika dikelola 
dengan baik, akan memberikan kontribusi besar 
terhadap pendapatan keuangan daerah. Begitu juga 
dengan sumber daya manusia yang dimiliki daerah pun 
akan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan 
pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut.

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Pendapatan 
dalam bentuk Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 
serta pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah 
dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan 
dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut 
pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau 
juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam 
pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti 
prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, yang pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 
26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD 
Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD harus 
disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok 
anggaran sektor publik, yang isinya sebagai berikut: (a) 
Partisipasi masyarakat, (b) Transparansi dan akuntabilitas 
anggaran, (c) Disiplin anggaran, (d) Keadilan anggaran, 
(e)	Efisiensi	dan	efektivias	anggaran	dan	(f )	Taat	asas.10

10  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.



98  Dr. Muhamad Yusup, M.SI.

Anggaran merupakan bentuk statement rencana 
dan kebijakan manajemen yang dipakai dalam suatu 
periode tertentu sebagai petunjuk dalam periode itu 
sendiri. Anggaran merupakan bagian dari rencana 
pekerjaan yang memberikan efek jumlah pengeluaran 
yang luar biasa besar untuk membiayai kepentingan 
negara pada satu sisi, dan pada sisi yang lain perkiraan 
pendapatan (penerimaan) pun bisa menjadi mungkin 
lebih besar atau lebih kecil dari pada pengeluaran 
anggaran tersebut. Menurut Mardiasmo, anggaran 
publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan 
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja 
dalam satuan moneter.11

Dengan demikian dapat digambarkan bagaimana 
seharusnya manajemen pembangunan daerah yang terdiri 
dari: 1). Penyusunan dokumen rencana pembangunan 
daerah; 2). Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemantauan 
pembangunan daerah; 3). Pengelolaan sistem informasi 
manajemen pembangunan daerah, harus sesuai dengan 
pola manajemen penganggaran daerah yang terdiri dari 
1). Perencanaan; 2). Pelaksanaan; 3). Penatausahaan; 4). 
Pelaporan; 5). Pertanggungjawaban; dan yang terakhir 
6). Pengawasan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan 
dan dilaksanakan pada semua level pemerintahan, 
bahkan pada level manajemen penganggaran di tingkat 
kabupaten/kota diseluruh wilayah di Indonesia. Adapun 
gambaran manajemen penganggaran pembangunan 
tersebut  adalah sebagai berikut:

11  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Surabaya: 
Penerbit Andi, 2002), 62.
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Tabel 2.1
Pola Manajemen Penganggaran Pembangunan12

 Manajemen Pembangunan 

1. Penyusunan dokumen 
rencana pembangunan 
daerah; 

2. Pelaksanaan evaluasi 
kinerja dan pemantauan 
pembangunan daerah; 

3. Pengelolaan sistem 
informasi manajemen 
pembangunan daerah 

Manajemen 

Penganggaran 

Pembangunan 

1. Perencanaan; 
2. Pelaksanaan; 
3. Penatausahaan; 
4. Pelaporan; 
5. Pertanggungjawaban 
6. Pengawasan daerah. 

1. UU Nomor 25 Tahun 2004

2. UU Nomor 17 Tahun 2003

3. UU Nomor 32 Tahun 2004

4. PP Nomor 58 Tahun 2005

B. Instrumen Manajemen Penganggaran 
Pembangunan

Manajemen penganggaran pembangunan yang 
berorientasi pada pengelolaan anggaran pembangunan 
daerah, sudah barang tentu memiliki instrumen-
instrumen pendukung untuk mewujudkan pengelolaan 
anggaran pemerintahan yang bersih, transparan, dan 
akuntabel menuju good governance.

Menurut Ismail Nawawi manajemen penganggaran 
pembangunan paling tidak memiliki 5 determinan; 1). 
Prinsip pokok penganggaran; 2). Tahapan penganggaran; 
3). Siklus penganggaran; 4). Implementasi penganggaran; 

12  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 1). 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003, tentang Keuangan Negara. 3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan 4). Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Pendapatan dalam bentuk 
Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan daerah.



100  Dr. Muhamad Yusup, M.SI.

5). Laporan dan evaluasi penganggaran, yang masing-
masing dijelaskan sebagai berikut:13

1. Prinsip Pokok Penganggaran

Pada dasarnya semua organisasi, baik organisasi 
swasta maupun organisasi publik, pasti melakukan 
desain penganggaran yang merupakan cetak biru (blue 
print) untuk pencapaian visi dan misi organisasi tersebut. 
Pengelolaan penganggaran keuangan yang dilaksanakan 
oleh setiap organisasi memiliki prinsip pokok dalam 
pelaksanannya, termasuk prinsip pokok pelaksanaan 
penganggaran daerah. Diantara prinsip pokok dalam 
pelaksanaan penganggaran daerah itu antara lain:14

a. Komprehensif  dan disiplin.

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme 
yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan 
keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun 
secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan 
yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang 
dihadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang 
mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan 
yang dipunyainya, dan mencari cara-cara terbaik untuk 
memecahkannya;

b. Fleksibilitas. 

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah 
harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan 
ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang 

13  Nawawi, Manajemen Publik; Kajian Teori …, 140.
14  World Development Report, From Plan to Market, Maret 1996.
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dimilikinya. Arahan dari pusat tetap harus ada, akan 
tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 
mekanisme kebijakan yang ada di pemerintah daerah;

c. Terprediksi. 

Kebijakan untuk memprediksi merupakan 
faktor dominan dalam rangka meningkatkan kualitas 
implementasi penganggaran daerah. Sebaliknya, jika 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sering 
berubah-ubah, seperti dana alokasi umum (DAU) 
misalnya, maka akan terjadi ketidakpastian (uncertainly) 
pelaksanaan anggaran, yang berakibat pada inefesiensi 
dan	inefektifitas	pada	program	yang	didanai	dari	postur	
pengaggaran tersebut;

d. Kejujuran. 

Kejujuran lebih pada etika dan moral dalam 
pelaksanaan proyeksi penerimaan atau pendapatan 
dan pengeluaran atau belanja daerah. Ketidakjujuran 
dapat muncul dari aspek teknis dan politis, sehingga 
jika terdapat kendala dalam proyeksi penganggaran 
akan berimplikasi pada munculnya ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan	 pelaksanaan	 kebijakan	 yang	 menjadi	
prioritas;

e. Informatif.

Informasi merupakan salah satu instrumen 
pengambilan keputusan yang menjadi dasar dari 
kejujuran. Dengan demikian keteraturan pelaporan 
yang terkait dengan biaya akan berdampak pada output 
kebijakan yang dihasilkan;
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f. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi merupakan syarat untuk 
melaksanakan dan merumuskan kebijakan dengan 
bekal pengetahuan, permasalahan yang dihadapi, 
dan informasi yang relevan. Sedangkan akuntabilitas 
merupakan syarat mutlak dan mandat yang harus 
dilakukan sebagai bentuk pengambilan keputusan. 

Dengan demikian seluruh prinsip dasar dalam 
pelaksanaan penganggaran dan keuangan daerah 
tersebut merupakan kebijakan yang harus dapat diakses 
dan dikomunikasikan dengan baik. Disamping itu, 
guna memperkuat prinsip-prinsip yang telah ada dalam 
pengelolaan penganggaran dan keuangan daerah tersebut, 
prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip 
value for money, menjadi prinsip paling dominan dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 1). Prinsip transparansi 
merupakan prinsip keterbukaan dalam proses 
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran 
daerah; 2). Prinsip akuntabilitas, yang merupakan prinsip 
pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan 
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 
Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 
anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan 
anggaran tersebut. 3). Prinsip value for money, yang berarti 
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran, 
diantaranya	 ekonomis,	 efisien,	 dan	 efektif.	 Ekonomis	
berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber 
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daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang 
paling	murah.	Efisien	berarti	bahwa	penggunaan	dana	
masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan 
output yang maksimal (berdaya guna). Efektif  berarti 
bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai 
target-target atau tujuan kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 3 ayat (4) 
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah harus memiliki fungsi:15

Fungsi Otorisasi, maknanya bahwa anggaran 1. 
daerah merupakan dasar untuk melaksanakan 
pendapatan dan belanja pada tahun yang 
bersangkutan;

Fungsi Perencanaan, maknanya bahwa anggaran 2. 
daerah merupakan pedoman bagi manajemen 
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 
bersangkutan;

15  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah 
untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan hak dan kewajiban 
negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII 
UUD 1945. Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain 
mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Undang-
undang tentang Keuangan Negara. Baca juga peraturan perundangan 
terkait diantaranyya adalah: Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 
23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 
telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
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Fungsi Pengawasan, maknanya bahwa anggaran 3. 
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 
kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Fungsi Alokasi, maknanya bahwa anggaran daerah 4. 
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 
efisiensi	dan	efektivitas	perekonomian;

Fungsi Distribusi, maknanya bahwa anggaran 5. 
daerah harus mengandung arti/ memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi Stabilisasi, maknanya bahwa anggaran 6. 
daerah harus mengandung arti/ harus menjadi 
alat untuk memelihara dan mengupayakan 
keseimbangan fundamental perekonomian.

Tabel 2.2
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah16

 Fungsi 

APBD 

Fungsi Otorisasi 

Fungsi Perencanaan 

Fungsi Pengawasan 

Fungsi Alokasi 

Fungsi Distribusi 

Fungsi Stabilitas 

16  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 
Ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) dalam Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tentang fungsi APBD.
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Sedangkan prinsip-prinsip yang berlaku pada bidang 
pengelolaan anggaran daerah yang termaktub dalam 
pengelolaan anggaran negara/ daerah sebagaimana 
bunyi penjelasan dalam Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, yaitu:17

Kesatuan: Azas ini menghendaki agar semua 1. 
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/
APBD) disajikan dalam satu dokumen anggaran;

17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk 
mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara 
yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. 
Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya 
kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara 
yang mengatur perbendaharaan negara. Undang-undang Perbendaharaan 
Indonesia/Indische Compatabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan 
Negara. Ada beberapa peraturan perundangan terkait diantaranya 
adalah:Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4286).
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Universalitas: Azas ini mengharuskan agar setiap 2. 
transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam 
dokumen anggaran;

Tahunan: Azas ini membatasi masa berlakunya 3. 
anggaran untuk suatu tahun tertentu;

Spesialitas: Azas ini mewajibkan agar kredit 4. 
anggaran yang disediakan terinci secara jelas 
peruntukannya;

Akrual: Azas ini menghendaki anggaran suatu 5. 
tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran 
yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan 
anggaran untuk penerimaan yang seharusnya 
diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar 
atau belum diterima pada kas;

Kas: Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun 6. 
anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ 
penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14,15 dan 16 dalam 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan 
selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama 
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan 
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
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Tabel 2.3
Prinsip Pengelolaan Penganggaran Negara/ Daerah18

 Prinsip 

Pengelolaan 

Penganggaran 

Negara/Daerah 

Prinsip Kesatuan 

Prinsip Universalitas 

Prinsip Tahunan 

Prinsip Spesialitas 

Prinsip Akrual 

Prinsip Kas 

2. Tahapan Penganggaran

Untuk menghadapi Globalisasi perekonomian 
dan  pembangunan nasional yang menekankan pada 
pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan 
bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan 
baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan 
daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk bagaimana 
seharusnya pemerintah daerah mempersiapkan suatu 
prakondisi dalam pentas perekonomian internasional 
dan perekonomian nasional.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah 
dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen 
penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran 
daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 

18  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 
Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara.
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dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai 
implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut 
akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah 
daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 menyebabkan 
perubahan dalam manajemen keuangan daerah. 
Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan 
budgeting reform atau reformasi anggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, 
pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
anggaran. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 
tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tidak 
diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam 
Negeri untuk APBD Provinsi dan pengesahan Gubernur 
untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup 
pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari 
traditional budget ke performance budget. Traditional budget 
didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat 
line-item dan instrumentalism, yaitu proses penyusunan 
anggaran yang hanya mendasar atas anggaran baru. Hal 
ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan riil dan 
kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD 
masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta 
orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. 
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Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peranan 
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya 
dominasi ini seringkali mema-tikan inisiatif  dan prakarsa 
Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan fenomena 
pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
dari pemerintah pusat.

Kinerja Penganggaran (performance budget) pada 
dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan 
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian 
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan 
efisiensi	 dan	 efektivitas	 pelayanan	 publik,	 yang	
berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. 
Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan 
bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami 
sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk 
mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek 
atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan 
alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan 
alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 
daerah.

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti 
yang diterangkan di muka harus diterapkan pada setiap 
tahap siklus anggaran daerah. Hal ini perlu dilakukan 
agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai visi 
dan misi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelolaan 
keuangan daerah, prinsip-prinsip pokok itu adalah 
koridor bagi para pihak yang terlibat dalam penyusunan 
dan pelaksanaan Anggaran Daerah. Artinya, prinsip-
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prinsip pokok itu akan menjamin pengelolaan keuangan 
daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Suatu anggaran daerah yang disiapkan, di review, 
diimplementasikan, dan dilaporkan, serta dievaluasi 
dan dianalisis, mempunyai maksud atau tujuan meliputi 
fungsi anggaran daerah sebagai suatu arahan kegiatan 
operasional, anggaran daerah sebagai perencanaan 
keuangan, anggaran daerah sebagai suatu alat 
komunikasi kepada publik. Masing-masing maksud atau 
tujuan tersebut mempunyai kriteria-kriteria tersendiri 
untuk evaluasinya. Atas dasar pemahaman akan hal-hal 
yang dilakukan tersebut, maka prinsip-prinsip pokok 
siklus anggaran daerah atau proses penganggaran perlu 
diketahui dan dikuasai dengan baik. Pada dasarnya 
prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif  
tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik. 

Dalam menyusun penganggaran, sudah pasti harus 
melalui prosedur yang baik, berupa tahapan-tahapan 
yang harus dilakukan, sehingga hasil dari penganggaran 
tersebut menjadi maksimal. Diantara tahapan tersebut 
adalah sebagai berukut:19

Tahap penentuan pedoman perencanaan 1. 
penganggaran, yaitu penganggaran yang akan 
dibuat dan disiapkan beberapa waktu sebelum 
tahun penganggaran selanjutnya dimulai, sehingga 
penganggaran dapat  dipergunakan pada awal 
tahun penganggaran;

19   M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan,…, 9.
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Tahap persiapan penganggaran, tahapan ini 2. 
dilakukan oleh manajer penganggaran sebagai 
titik awal penyusunan penganggaran dengan 
melakukan evaluasi dan proyeksi kedepan, yang 
kemudian  bekerjasama dengan semua instrumen 
penganggaran untuk menyusun penganggaran 
tersebut;

Tahapan penentuan penganggaran, yaitu tahapan 3. 
yang dilakukan melalui musyawarah pada semua 
komponen yang terlibat dan berkepentingan 
dengan penganggaran tersebut, baik perencanaan 
akhir penganggaran, koordinasi pada semua 
komponen penganggaran, pengesahan dan 
distribusi penganggaran, dan pelaksanaan 
penganggaran.

Tahapan pelaksanaan penganggaran, merupakan 4. 
tahapan penganggaran yang tujuannya adalah 
untuk kepentingan pengawasan dan evalusi 
pada semua komponen penganggaran dengan 
membuat realisasi penganggaran.

Pada referensi lain, tahapan dalam penganggaran 
yang dapat memperkuat prinsip-prinsip dan mekanisme 
penganggaran dianataranya adalah:20

a. Tahap Budget Preparation.

Tahap budget preparation melibatkan analisis 
perkembangan anggaran atau taksiran atas dasar taksiran 
pendapatan yang tersedia. Setelah tahap itu, perkiraan 

20   Nawawi, Manajemen Publik: Kajian Teori …, 155
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anggaran tersebut disampaikan pada lembaga legislatif  
untuk memperoleh tanggapan dan atau persetujuan 
atau	 ratifikasi.	 Setelah	 diperoleh	 persetujuan,	 tahap	
berikutnya, anggaran tersebut kemudian dilaksanakan, 
dan akhirnya memasuki tahap pelaporan dan evaluasi. 
Pada tahap pelaporan dan evaluasi, pelaksanaan tersebut 
dievaluasi dalam rangka mengukur kinerja pemerintah 
daerah dengan unit-unit yang ada.

Hal yang perlu diingat bahwa rincian proses 
penganggaran dapat berbeda-beda baik antara 
pemerintah daerah maupun dalam unit-unit yang ada 
dalam suatu pemerintahan daerah. Bisa saja di suatu 
daerah atau unit kerja tertentu, peran ganda dari fungsi 
legislatif  dan eksekutif  lebih dominan dari pada di daerah 
lain. Selain itu perlu diperhatikan bahwa penganggaran 
di pemerintah daerah merupakan fungsi dari tingkat 
sentralisasi dalam konteks apakah penyusunan lebih 
dominan top down ataukah bottom up. Lebih jauh, perlu 
diperhatikan prinsip bahwa pemerintah daerah harus 
menyeimbangkan anggaran daerah dalam konteks 
pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan. Walaupun 
prinsip ini baik tetapi bukan berarti tidak memiliki 
kelemahan.

Dalam permasalahan estimasi, khususnya estimasi 
pendapatan, memang diakui bahwa faktor ketidakpastian 
cukup tinggi. Faktor ini akan menjadi lebih tinggi lagi 
bila menyangkut estimasi pendapatan yang berasal 
dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum 
(DAU). Oleh sebab itu, pengelola keuangan daerah 
harus memahami betul penentuan besarnya suatu mata 
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anggaran. Secara politis penentang besarnya suatu 
mata anggaran tergantung pada sistem yang digunakan 
yakni apakah menggunakan line-item budgeting, input-
output budgeting, program budgeting, adakah zero based 
budgeting. Line item budgeting dan instrumentalism diakui 
memang yang paling sederhana dan banyak digunakan, 
namun dianggap sesuatu yang tradisional. Konsep ini 
memang sederhana, dan dapat mengurangi luasnya 
konflik	 dalam	 persoalan	 alokasi	 sumber-sumber	 yang	
tersedia. Namun implikasinya adalah bahwa tidak akan 
ada perubahan kebijakan yang berarti dalam konteks 
estimasi anggaran. Oleh sebab para pakar anggaran 
berpendapat bahwa instrumen-instrumen tersebut sudah 
tidak sesuai lagi untuk digunakan, terlebih pada tingkat 
pemerintahan daerah dengan tingkat desentralisasi yang 
lebih besar. Dengan demikian tahap preparation harus 
memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan 
di atas dan mulai mencoba mengimplikasikan model 
yang lebih baik.

b. Tahap Budget Ratification. 

Tahap budget ratification sangat perlu diperhatikan 
oleh pimpinan daerah sebagai manajemen keuangan 
daerah. Tahap ini merupakan a complicities political 
process yang cukup berat. Untuk itu pimpinan daerah 
harus memiliki political skill, salesmanship, dan coalition 
building yang memadai. Prinsip kunci dalam menghadapi 
persoalan	 ratifikasi	 ini	 adalah	 preparation and integrity 
yang tinggi dari pengelola keuangan daerah. Adalah 
suatu yang krusial bahwa pemerintah daerah harus 
mempunyai kemampuan untuk menjawab dan 
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memberikan argumentasi yang rasional dan ilmiah atas 
segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan 
dari pihak legislatif. Jawaban dan argumentasi yang 
dikemukakan haruslah akurat dan sempurna, dan bila 
perlu harus ilmiah.

c. Tahap Budget Implementation.

Tahap budget implementation, hal penting yang 
harus diperhatikan oleh pengelola keuangan daerah 
adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem 
pengendalian manajemen. Dengan sistem akuntansi yang 
memadai diharapkan akan tercipta sistem pengendalian 
yang mumpuni atas pelaksanaan anggaran yang telah 
disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap 
penyusunan anggaran periode berikutnya. Agar sistem 
akuntansi dapat pula termonitor dengan baik, maka 
fungsi audit internal (Inspektorat) untuk melaksanakan 
internal audit harus berjalan dengan baik. Monitoring 
ini sekaligus digunakan sebagai indikator budget 
performance.

Pada proses dan tahapan tersebut diatas, ada tiga 
metode yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
penganggaran, dan ini biasanya digunakan oleh suatu 
organisasi, diantara metode tersebut adalah21:

Top down budgeting. 1. Metode penganggaran 
ini dilaksanakan oleh suatu organisasi atau 
perusahaan atau lembaga yang dimulai dari 

21  Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 89-91.
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pimpinan perusahaan, organisasi, atau lembaga 
kepada bawahannya;

Bottom up budgeting2. . Metode penganggaran ini 
dilaksanakan oleh suatu perusahaan, organisasi 
atau lembaga yang dimulai dari bawahan kepada 
atasan atau pimpinan pada perusahaan, organisasi 
atau lembaga tersebut.

Gabungan dua metode (3. top down budgeting 
danbottom up budgeting). Gabungan dua metode 
tersebut dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi 
dan lembaga dengan melihat kondisi perusahaan, 
organisasi dan lembaga tersebut.

Apabila sistem akuntansi keuangan dan sistem 4. 
pengendalian manajemen dapat pendisiplinan 
tahap implementasi, maka secara otomatis 
tahap budget repotting and evolution tidak akan 
menghadapi banyak masalah. Sebab sistem 
akuntansi keuangan dan sistem pengendalian 
manajemen akan menjamin dihasilkannya laporan 
keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara tepat waktu, sehingga kegiatan evaluasi 
pun akan lebih mudah untuk dilaksanakan. 
Prinsip penting dalam evaluasi adalah harus jelas 
dan transparannya tolak ukur kinerja (performance 
indicator), baik untuk kepentingan pihak internal 
maupun eksternal. Dengan terpenuhinya prinsip-
prinsip pokok dari proses dan siklus anggaran itu 
maka persoalan pengelolaan keuangan daerah 
dalam rangka otonomi harus diatasi.
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3. Siklus Penganggaran

Perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah 
akan dibangun berdasarkan analisis setiap tahap dari 
siklus anggaran. Atas dasar keadaan masa lalu dan 
ketentuan undang-undang yang baru, maka akan 
dihasilkan usulan-usulan pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan 
usulan tersebut mungkin tumpang-tindih pada tahap-
tahap yang ada karena memang tahap-tahap tersebut 
tidak terlepas satu sama lain (saling berkaitan). Sebagai 
gambaran awal dari permasalahan dan usulan alternatif  
perbaikan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan 
keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan 
publik.

Pada tahap pertama dalam siklus anggaran, 
yaitu tahap planning and preparation, masalah yang 
sering muncul adalah dominasi arahan yang terlalu 
besar dari pemerintah pusat pada anggaran daerah, 
dan kemungkinan munculnya budgetary slack. Dalam 
tahap	 ratifikasi,	 permasalahan	 utama	 yang	 dihadapi	
adalah independensi dan kemandirian DPRD. Di 
masa lalu, DPRD bersifat menyetujui anggaran tanpa 
mandat untuk menetapkannya. Akibatnya, eksekutif  
seringkali menjadi tidak tertandingi, yang pada akhirnya 
mengurangi kualitas anggaran daerah dalam mencoreng 
proses pembangunan daerah.

Dalam tahap implementasi, permasalahan utama 
yang dihadapi adalah tersisihkannya anggaran induk 
oleh perubahan anggaran yang justru dianggap sebagai 
hal yang pokok dan substantif. Dalam tahap akhir 
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dari siklus anggaran, masalah yang umum dijumpai 
adalah ketidaktepatan tolok ukur kinerja sebagai 
alat manajemen, dan orientasi yang lebih tinggi pada 
akuntabilitas vertikal, yaitu perintah atasan. Adapun 
siklus dari tahapan-tahapan implementasi penganggaran 
adalah sebagai berikut:22

a. Perencanaan dan Persiapan

Masalah utama pertimbangan keuangan selama 
ini adalah dominasi pemerintah atasan, yang terlihat 
dari dominannya peran dan porsi dana yang berasal 
dari pemerintah pusat. Dalam situasi seperti ini, unsur 
ketidakpastian (uncertainty) menjadi tinggi dalam tahap 
penyiapan dan penyusunan anggaran, sehingga daerah 
cenderung lebih memenuhi atau yang berlaku daripada 
memenuhi kebutuhan daerah. Tetapi menurut pasal 86 
ayat 1 Undang-undang Nomor 22 1999, dan pasal 20 ayat 1 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka anggaran 
daerah sudah dapat direncanakan dan disiapkan dengan 
lebih baik. Dengan kedua undang-undang tersebut, 
fungsi anggaran sebagai fungsi perencanaan (planning 
tool) keuangan daerah akan lebih dimungkinkan 
dibandingkan dengan undang-undang lama yang pada 
kenyataannya anggaran induk (initial budget) merupakan 
dokumen yang belum lengkap (provisional documents).

Dengan keluarnya undang-undang tentang 
perimbangan keuangan daerah, hal penting yang 
harus diperhatikan dalam penyiapan dan perencanaan 
adalah prosedur penentuan dan pendistribusian dana-

22  Nawawi, Manajemen Publik… 160-165.
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dana yang berasal dari pemerintah pusat terutama 
yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk 
mengurangi ketidakpastian, mekanisme penentuan dan 
pendistribusian DAU harus berdasarkan pada sistem dan 
prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu. 
Dengan kejelasan dan transparansi sistem prosedur 
tersebut, maka tidak akan terjadi lagi usaha-usaha yang 
mengakibatkan adanya oknum yang mencoba membuat 
inside information yang pada ujung-ujungnya akan 
menghasilkan penyakit Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 
(KKN).

Dalam kaitannya dengan perencanaan yang selalu 
terkait dengan estimasi, maka perlu sekali diperhatikan 
kejujuran semua pihak penyusun rencana anggaran. 
Untuk perencanaan pendapatan maka fungsi dinas 
pendapatan daerah (dispenda) sebagai koordinator, harus 
diperankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 
berdasarkan pengalaman masa lalu, pengertian target dan 
potensi seringkali disalahgunakan. Di masa mendatang 
potensi yang perlu didiskusikan pada tahap ini adalah 
potensi apa adanya (tidak ada yang disembunyikan), 
yaitu berapa besarnya target yang diusahakan dapat di 
capai.	Hal	ini	penting,	agar	tidak	ada	lagi	istilah	efektifitas	
pencapaian pendapatan di atas 100%.

Untuk perencanaan pengeluaran, khususnya 
pengeluaran atau belanja pembangunan, fungsi 
badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) 
harus dan wajib ditempatkan sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya. Kritikan yang selama ini adalah bahwa 
fungsi Bappeda telah disalahgunakan, dan tidak jarang 
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menimbulkan sinisme dari masyarakat bahwa Bappeda 
adalah pelaku, bukan perencana kegiatan. Untuk itu 
perlu dipikirkan pengaturan kembali fungsi Bappeda, 
sesuai dengan semangat reformasi. Rapat koordinasi 
pembangunan	 (Rakorbang)	 yang	 merupakan	 refleksi	
dari pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up 
planning approach) perlu dikaji ulang dan dimantapkan 
agar sesuai dengan maksud dan tujuan hakikinya. 
Demikian pula keterlibatan para pihak yang ikut dalam 
proses pengusulan kegiatan pembangunan.

Pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan 
semangat reformasi pun diperlukan pada belanja 
rutin, yang umumnya dikelola oleh bagian keuangan 
di sekretariat wilayah daerah (Sekwilda). Standar biaya 
yang ada jangan lagi didasarkan pada petunjuk pusat 
yang kadang-kadang kurang memperhatikan dunia 
nyata yang berakibat tidak rasionalnya usulan-usulan 
yang diajukan. Semua line-item budgeting perlu ditinjau 
kembali., dan bila perlu pemikiran-pemikiran yang lebih 
maju (manajemen modern) seperti adanya Standard 
Spending Assessment (SSA) atau Standar Analisis Belanja 
(SAB) dapat dikembangkan dan diujicobakan segera.

b.	 Ratifikasi

Hal paling menarik dari Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1974 adalah pemisahan yang jelas antara 
fungsi eksekutif  dengan fungsi legislatif  (pasal 14 dan 
16). Dengan terpisahnya kedua fungsi tersebut maka 
pihak eksekutif  (pemerintah daerah) lebih berperan 
sebagai pihak yang mengajukan anggaran, dan legislatif  
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(DPRD) lebih berfungsi sebagai pihak yang menyetujui 
atau menolak (walau juga dapat menentukan) anggaran 
yang diajukan oleh pihak eksekutif. Terkait dengan 
pasal 86 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan 
pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 
tampak	sekali	proses	 ratifikasi	anggaran	 secara	 teoritis	
cukup menjanjikan. Namun, konsekuensinya adalah 
adanya kemungkinan kepentingan politis dan adanya 
kemungkinan lemahnya sumber daya manusia yang 
dimiliki daerah, sehingga maksud baik dari kedua Undang-
undang tersebut mungkin akan sedikit mengalami 
hambatan.	Tahap	ratifikasi	ini	mencakup	pula	ratifikasi	
revisi terhadap anggaran, seperti yang dikehendaki oleh 
pasal 20 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. 
Dengan	 demikian	 ratifikasi	 terhadap	 anggaran	 induk	
(initial budget), secara teori sudah cukup baik, namun hal 
ini harus dibuktikan dalam implementasinya.

Berdasarkan sudut pandang peran DPRD, maka 
DPRD sangat berkepentingan dengan perencanaan yang 
dibuat oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang 
muncul adalah pada anggaran DPRD yang diletakkan di 
APBD. Kondisi ini tentunya akan memengaruhi kinerja, 
independensi dan kemandirian DPRD itu sendiri. Karena 
pentingnya posisi DPRD maka harus mulai dipikirkan 
tentang :

Siapa yang menentukan besarnya anggaran 1. 
DPRD?

Apa dan bagaimana dasar atau formula penentuan 2. 
besar anggaran DPRD? Sebagai alternatif, besarnya 
anggaran DPRD dapat dikaitkan dengan beban 
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kerja, dan atau persentase tertentu dari total PAD 
atau APBD?

Siapa	 yang	 akan	 meratifikasi,	 memonitor	 dan	3. 
mengevaluasi anggaran DPRD?

Bila anggaran DPRD sangat tergantung pada 
APBD, dasar penentuannya tidak jelas, dan tidak ada 
yang	 meratifikasi,	 memonitor	 serta	 mengevaluasi	
anggarannya. Maka hal ini akan dapat mempengaruhi 
objektifitas,	 kemapanan,	 dan	 kemandirian	 serta	
independensinya.

4. Implementasi Penganggaran

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, 
hal yang penting pada tahap implementasi ini adalah 
kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi 
yang memadai. Dan hal ini tampaknya telah ditampung 
dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 23 
ayat 2 dalam kaitan dengan kepentingan pemerintah 
daerah, dan pasal 27 dalam kaitan dengan kepentingan 
pemerintah pusat. 

Namun masih ada beberapa hal yang barangkali 
dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 
pertimbangan untuk pembuatan aturan operasional. 
Salah satunya adalah optimalisasi peran inspektorat 
sebagai pemeriksa internal. Dengan fungsi yang demikian 
diharapkan inspektorat dapat memonitor pelaksanaan 
belanja atau pengeluaran rutin dan pembangunan 
dengan lebih baik. Kondisi ini akan lebih baik lagi jika 
fungsi dan peran bagian keuangan juga ditinjau kembali. 
Review peran ini lebih dimaksudkan untuk mencegah 
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atau mengurangi hal-hal yang selama ini terkesan 
kurang baik. Pemanfaatan posisi bagian keuangan yang 
sangat penting pada keluar masuknya dana yang sering 
disalahgunakan oknum harus segera dihapus dengan 
diciptakannya sistem pengendalian internal yang baik, 
yang mencakup penerapan pada praktek-praktek yang 
sehat (sound practices). Sejalan dengan hal tersebut, perlu 
dipikirkan pula adanya prinsip dan standar akuntansi 
pemerintah daerah. Hal ini akan memudahkan tahap 
pelaporan dan evaluasi.

Hal lain yang perlu dipikirkan dalam tahap 
implementasi ini adalah masalah perubahan anggaran. 
Secara teoritis, perubahan anggaran pasti terjadi, 
namun yang ideal adalah bahwa perubahan tersebut 
hendaknya dilakukan apabila ada kondisi yang luar biasa 
(extra ordinary). Untuk itulah perlu dipikirkan ukuran-
ukuran tertentu untuk menilai kondisi-kondisi yang 
dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran. Hal 
ini penting, agar tidak terkesan bahwa justru yang pokok 
dan substantif  adalah perubahan anggaran, seperti yang 
selama ini sering terjadi. Ini tentu saja berkaitan erat 
dengan tahap perencanaan dan penyiapan anggaran 
sebelumnya.

5. Laporan dan Evaluasi Penganggaran

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan 
tahap akhir dari siklus Anggaran Daerah. Hasil dari 
tahap ini berupa umpan balik (feed back) yang akan 
menjadi masukan bagi tahap perencanaan siklus tahun 
anggaran berikutnya. Dengan demikian, tahap-tahap 
tersebut saling berkaitan dan menghasilkan laporan 



Manajemen Penganggaran dalam Islam 123

pertanggungjawaban pemerintah daerah (termasuk 
laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem 
informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen, 
dan sistem informasi keuangan daerah. Laporan yang 
dihasilkan tidak hanya untuk pihak pemerintah daerah, 
tetapi juga untuk DPRD, masyarakat, pemerintah 
pusat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. 
Selanjutnya, untuk periode laporan, harus juga dipikirkan 
kemungkinan adanya laporan internal. Laporan ini akan 
lebih bermanfaat bagi manajemen, sehingga lebih dilihat 
dari sistem akuntansi manajemen daerah.

Agar laporan tersebut lebih akuntabel maka 
sebaiknya diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang 
profesional dan independen untuk menilai laporan 
pertanggungjawaban tersebut. Dengan melibatkan pihak 
luar yang independen diharapkan DPRD mempunyai 
dasar yang kuat untuk menerima atau menolak laporan 
pertanggung-jawaban eksekutif, seperti yang diatur 
dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 
1999. Selain itu, pasal dan ayat tersebut memungkinkan 
pula untuk menghadirkan pihak-pihak di luar DPRD. 
Secara teoritis kemungkinan ini sangat ideal, karena 
tidak hanya melibatkan DPRD, tetapi juga pihak 
luar seperti tokoh-tokoh masyarakat, asosiasi, LSM, 
dan wakil perguruan tinggi. Dengan demikian akan 
tercipta horizontal communication, yang selanjutnya akan 
mendorong terjadinya horizontal accountability dan tidak 
lagi vertical accountability.

Dalam kaitannya dengan evaluasi, maka perlu 
pemikiran ulang atas tolok ukur kinerja pendapatan 
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minimal dari pengeluaran maksimal. Dari aspek teoritis, 
hal ini dapat menimbulkan perilaku yang kurang 
menguntungkan bagi terlaksananya good governance. 
Ada	indikasi	bahwa	inefisiensi	dan	inefektifitas	anggaran	
daerah terjadi karena konsep pendapatan minimal, 
dan pengeluaran maksimal tersebut. Kondisi ini ada  
hubungannya dengan konsep balance budget. Hal ini 
bukan berarti harus dirubah dengan konsep yang lain, 
namun perlu dipikirkan balance budget untuk jangka 
waktu yang lebih panjang (menengah), seperti yang 
dimungkinkan dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 
22 tahun 1999 dan pasal 22 Undang-undang Nomor 25 
tahun 1999 serta penjelasannya.

Sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi 
yang lebih luas maka dalam tahap evaluasi, tolok ukur 
kinerja yang akan digunakan harus lebih jelas, dan 
dimungkinkan berbeda-beda antara daerah. Hal ini 
disebabkan karena tingkat heterogenitas pemerintah 
daerah tingkat II sangat tinggi. Bila kondisi ini dipenuhi, 
maka evaluasi ini akan dapat dilakukan dengan lebih 
akurat, adil dan tepat sasaran. Dengan tolok ukur yang 
berbeda-beda maka dimungkinkan pula adanya laporan 
yang berbeda, sepanjang tidak menyalahi prinsip dan 
standar akuntansi keuangan pemerintah daerah, yang 
diharapkan dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak 
terlalu lama.

Dengan demikian dari berbagai uraian teori 
sebagaimana tersebut, maka dalam penelitian ini mapping 
teory sangat diperlukan untuk melihat seberapa besar 
keterkaitan teori dengan variabel yang terimplementasi 
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dalam manajemen penganggaran daerah tersebut. 
Adapun mapping teory dapat digambarkan sebagai 
berikut:

Tabel. 2.4

Mapping Teori Sistem, Paradigma dan Implementasi 

Penganggaran23

No Teori Variabel
1. Hardjosoekarto 

Sudarsono (1997). Teori 

Sistem Penganggaran

Pengeluaran berdasarkan 

pembelian

Ukuran pencapaian pembelian 

barang

Orientasi dan pengawasan
2. World Development 

Report (1996). 
Paradigma 

Penganggaran

Komprehensif dan disiplin

Fleksibilitas

Terprediksi

Kejujuran

Informasi

Transparansi

Akuntabilitas

3. Ismail Nawawi (2010). 
Teori Penganggaran

Prinsip pokok penganggaran

Tahapan pelaksanaan 

penganggaran

Siklus pelaksanaan penganggaran

Implementasi penganggaran

Laporan dan evaluasi 

penganggaran

23  Sumber: Hasil olahan dan analisa peneliti dengan sumber: 
Hardjosoekarto Sudarsono, “Perubahan Kelembagaan Teori Aplikasi 
dan Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 1, No. 
1 (Maret, 1997), 42. Artikel World Development Report, From Plan to 
Market, Maret 1996. dan buku Ismail Nawawi, Manajemen Publik: Kajian 
Teori Reformasi Strategi dan Implementasi (Surabaya: PMN, 2010), 140.
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Berdasarkan mapping teory, pola penganggaran 
pembangunan merupakan implementasi dari hasil 
evaluasi penganggaran pembangunan yang dikenal 
dengan pola penganggaran tradisional yang basisnya 
adalah pengelolaan penganggaran yang konsepnya 
up-down, dan konsep penganggaran seperti ini sudah 
selayaknya ditinggalkan karena sudah tidak lagi sesuai 
dengan pola menajemen pemerintahan pada saat ini. 
Alasan kenapa konsep up-down ini tidak sesuai lagi dengan 
manajemen penganggaran, karena konsep up-down lebih 
pada memenuhi hasrat dan kepentingan pemerintah 
pusat yang sentralistik, dan berimplikasi pada fakumnya 
kreatifitas,	inovasi,	dan	kemandirian	pemerintah	daerah.	
Hal ini sudah barang tentu menghambat kemajuan dan 
kinerja pada pemerintah daerah.

6. Paradigma Penganggaran

Konsep desentralisasi yang kemudian dikenal 
dengan istilah otonomi daerah yang sudah berjalan saat 
ini, memberikan peluang besar kepada pemerintah daerah 
untuk kreatif, inovatif, dan mandiri memajukan daerah. 
Ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk 
peraturan-peraturan yang menungkinkan pemerintah 
daerah memiliki kemampuan berbuat lebih banyak 
bagi pengembangan pemerintah daerah kedepan, salah 
satunya adalah mendorong reformasi dalam menejemen 
penganggaran pembangunan daerah.

Paradigma baru masyarakat modern sudah 
seharusnya dapat mendorong reformasi dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Salah satu wujud reformasi 
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tersebut adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Proses penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai 
dari sistem anggaran berbasis kinerja menggambarkan 
adanya peluang bagi daerah untuk mengembangkan 
visi dan misi serta mewujudkan keinginan dan harapan 
masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah 
yang bersangkutan. Penerapan anggaran berbasis kinerja 
ini juga memberi tantangan yang tidak ringan.

Paradigma masyarakat umumnya membentuk 
pemahaman tertentu dalam dinamika perkembangan 
kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan 
prinsip atau pemahaman tertentu menjadi lebih luas 
atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam perkembangan 
masyarakat modern, antara lain: 1). Keterbukaan 
(transparance);	 2).	 Peningkatan	 efisiensi	 (efficence); 
3).Tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility); dan 
4). Kewajaran (fairness).24

Paradigma tersebut merupakan akibat 
perkembangan proses demokrasi dan profesionalisme di 
dunia. Paradigma ini memasuki berbagai aspek kehidupan 
manusia. Proses reformasi dan krisis multidimensional 
(ekonomi, moneter, hukum, dan politik) di Indonesia 
mendorong berkembangnya paradigma tersebut. 
Paradigma ini di Indonesia sering disebut good governance. 
Paradigma ini juga yang mendorong adanya reformasi 
manajemen keuangan daerah, yang ditandai dengan 

24  Nur Alfina Ulfa, “Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah dengan 
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja”, Jejaring Administrasi Publik, Vol. 5, No.2 
(Juli-Desember, 2015), 377.
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dikeluarkannya berbagai perundang-undangan dan 
peraturan pemerintah.

Hal penting yang ditunjukkan dalam reformasi 
pengelolaan keuangan daerah tersebut, antara lain 
sebagai berikut:

Adanya tanggung jawab secara horizontal 1. 
(horizontal accountability);

Penerapan anggaran kinerja;2. 

Penerapan konsep (3. value for money);

Penerapan pusat pertanggung jawaban 4. 
(responsibility center);

Penerapan audit kinerja (5. performance audit),

Penerapan akuntansi berpasangan (6. double entry) 
dan tidak lagi menggunakan akuntansi dasar kas 
(cash basis) dan harus beralih ke akuntansi yang 
berbasis acrual basis.25

Dengan demikian, anggaran daerah harus disusun 
dengan paradigma yang baru. Perencanaan anggaran 
daerah dengan paradigm baru dapat diuraikan sebagai 
berikut:

Berorientasi pada kepentingan publik;1. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja;2. 

Ada keterkaitan erat antara pembuat kebijakan 3. 
(decision maker) di DPRD dengan perencanaan 

25  Ibid., 378.
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operasional oleh pemerintah daerah dan 
penganggaran oleh unit kerja;

Adanya upaya untuk mensinergikan hubungan 4. 
antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan 
daerah, dan unit-unit pengelolaan layanan publik 
dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan 
baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian anggaran daerah harus 
bertumpu pada kepentingan publik, dan pada setiap 
akhir tahun anggaran, pemerintah harus menyampaikan 
pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya 
kepada masyarakat, stakeholder, dan semua komponen 
dan instrumen daerah melalui mekanisme yang ada 
berdasarkan peraturan pemerintah daerah, karena:

Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang 1. 
baik dan biaya rendah (work better and cost less);

Anggaran daerah harus mampu memberikan 2. 
transparansi dan akuntabilitas secara rasional 
untuk keseluruhan siklus anggaran;

Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan 3. 
kinerja (performance oriented), baik untuk seluruh 
jenis pengeluaran maupun pendapatan;

Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan 4. 
profesionalisme kerja di setiap organisasi yang 
terkait;

Anggaran daerah harus dapat memberikan 5. 
keleluasaan bagi para pelaksananya untuk 
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memaksimalkan pengelolaan dananya dengan 
memperhatikan prinsip value for money.26

Dengan demikian paradigma manajemen 
penganggaran pembangunan pada prinsipnya adalah 
melakukan perubahan mekanisme, sistem, model, 
bahkan pola yang berbasis kinerja pada pengelolaan 
penganggaran yang berorientasi pada tujuan good 
governance, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera 
dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki oleh 
masing-masing daerah. Gambaran tentang paradigma 
manajemen penganggaran tersebut terilustrasi dengan 
gambar berikut:

26  Imam Hanafi dan Tri Laksono Nugroho, Kebijakan Keuangan 
Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia (Malang: 
UB Press, 2009), 129.
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Tabel 2.5

Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah27

PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN 

PROSES PROSES PROSES 

LAPORAN HASIL 

EVALUASI 

KINERJA 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

ASPIRASI APBD APBD LAPORAN 

RENCANA ANGGARAN 

SATUAN KERJA 
EVALUASI KINERJA 

EVALUASI KINERJA 

-Visi, Misi, dan Tujuan 

- Sasaran, Tupoksi 

-Program, Aktivitas 

- Target Kinerja 

- SAB 

 

C. Reformasi Manajemen Penganggaran 
Pembangunan

Kebijakan desentralisasi yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab merupakan langkah strategis dalam 
dua hal. Pertama, desentralisasi merupakan jawaban 
atas permasalahan lokal bangsa Indonesia, seperti 
disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan 
pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan 
rendahnya pembangunan sumber daya manusia. Kedua, 
desentralisasi dapat memperkuat basis perekonomian 
daerah.

Dengan adanya desentralisasi mengharuskan 
sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri 
oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-

27 Suhadak dan Trilaksono Nugroho, Paradigma Baru Pengelolaan 
Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi (Malang: 
Banyumedia Publising dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA – 
UNIBRAW, 2007), 75.



132  Dr. Muhamad Yusup, M.SI.

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Daerah. Diberlakukannya Undang-undang 
tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam 
pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada 
kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan 
kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan 
keuangan dan transparani informasi anggaran kepada 
publik.

Masalah pengelolaan anggaran daerah merupakan 
aspek yang diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting 
dalam pengelolaan keuangan daerah.28

Pada penelitian manajemen penganggaran 
pembangunan ini peneliti memfokuskan reformasi 
manajemen penganggaran pembangunan dengan 
beberapa instrumen, diantaranya adalah:

1. Reformasi Administrasi

Wallis yang dikutip oleh Kertasasmita memaknai 
Reformasi administrasi sebagai induced, permanent 
improvement in administration yang memiliki tiga aspek, 
diantaranya adalah:29

Perubahan harus merupakan perbaikan dari 1. 
keadaan sebelumnya;

28  Ibid., 136.
29  Ginanjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan: Perkembangan 

Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), 79.
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Perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja 2. 
dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa 
usaha;

Perbaikan yang terjadi bersifat jangka penjang 3. 
dan tidak sementara untuk kemudian kembali ke 
keadaan semula.

Pada dasarnya tujuan reformasi administrasi, yaitu 
memperbaiki kinerja kemampuan administrasi dari 
aparatur birokrasi termasuk perbaikan struktur birokrasi 
ataupun prosedur bahkan perilaku dalam rangka 
meningkatkan performance	dan	efektifitas	organisasi.

2. Reformasi Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, 
menyebutkan:30

“Keuangan daerah adalah semua hak dan keawjiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Sedangkan

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah”.

30    http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/58TAHUN2005PP.
htm
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Dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah 
terdapat 5 (lima) poin reformasi, yaitu reformasi 
pembiayaan, reformasi penganggaran, reformasi 
akuntansi, reformasi manajemen keuangan daerah, dan 
reformasi pemeriksaan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran

Menurut Buku Pedoman Penguatan Pengamanan 
Program Pembangunan Daerah,31  tranparansi adalah 
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai.

Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip 
transparansi menurut Djoko Widodo:32

Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang 1. 
berkesempatan untuk mendapatkan informasi 
sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan 
pengawasan;

Membangun sikap positif  2. stakeholder dan 
terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-
program pembangunan daerah yang dibiayai oleh 
DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan 

31  Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan 
Daerah (Jakarta: Bappenas-Depdagri, 2002), 18.

32  Djoko Widodo, Good Goverrnance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas 
dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: 
Insan Cendekia, 2001), 19.



Manajemen Penganggaran dalam Islam 135

informasi maupun oleh adanya informasi-
informasi yang keliru;

Menciptakan ketersediaan informasi sehingga 3. 
terbuka peluang yang mampu mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam program 
pembangunan daerah.

Menurut Islamy yang dikutip oleh Widodo, 
akuntabilitas publik merupakan landasan bagi 
proses penyelenggaraan pemerintahan.33  Hal 
tersebut diperlukan karena aparat pemerintah 
harus mempertanggungjawabkan tindakan dan 
pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat 
kerjanya. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan 
memberikan penjelasan terhadap apa yang telah 
dilakukan oleh aparatur pemerintahan sebagai 
penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, 
akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atas kinerja seseorang atau badan 
hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban.

Definisi	 tersebut	 jelas	 memperlihatkan	 bahwa	
akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik 
dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan 
terbuka (openness) kepada publik mengenai tindakan 
apa yang telah dilakukan. Menurut Islamy yang 
dikutip oleh Widodo,34  tujuan dari akuntabilitas adalah 

33  Ibid., 19.
34  Ibid., 4.
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untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban 
hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk 
melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya 
dan apa dampaknya. Dengan adanya penjelasan secara 
transparan dan terbuka, masyarakat menjadi tahu 
tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa 
besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil 
dari tindakannya.
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onsep penganggaran dalam perspektif Islam Kberprinsip bahwa segala bentuk kekayaan yang 
dikelola oleh negara adalah untuk kepentingan rakyat, 

dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang 
berorientasi pada prinsip mas}lah}ah dan menghindari 
masyaqqah. Sumber pendapatan tersebut adalah optimalisasi 
potensi zakat, infaq, dan s}adaqah sebagai pendapatan asli 
daerah. Implikasi teorinya adalah bahwa tidak ada perbedaan 
antara penganggaran dalam perspektif Islam maupun 
penganggaran pada umumnya berdasarkan kaidah tasarruf al-
imam ala ra’iyyah manutun bi al-mas}lah}ah. Perpaduan kedua 
konsep dan teori tersebut menghasilkan pola baru dalam 
manajemen penganggaran daerah, yang berorientasi pada mas} 
lah}ah, berkeadilan, menghindari masyaqqah, dan memiliki 
keseimbangan (equilibrium), untuk mencapai kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat. 
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