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Abstraksi 
 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) merupakan alat utama 

pemerintah  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  dan  sekaligus  alat  pemerintah 
untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan 
hanya  menyangkut  keputusan  ekonomi,  namun  juga  menyangkut  keputusan 
politik.  Dalam  konteks  ini,  DPR  dengan  hak  legislasi,  penganggaran,  dan 
pengawasan  yang  dimilikinya  perlu  lebih  berperan  dalam  mengawal  APBN 
sehingga  APBN  benar-benar  dapat  secara  efektif  menjadi  instrumen  untuk 
mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. 

Dalam pengaturan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang secara 
sempit dapat diartikan sebagai pengelolaan APBN untuk menuju pengelolaan 
keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah bersama DPR  
melaksanakan reformasi pengaturan keuangan negara yang ditandai dengan 
disahkannya paket undang-undang tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan 
negara  yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, disamping itu 
juga telah disahkan UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Selanjutnya dalam tulisan  ini  diuraikan secara singkat bagaimana proses 
pengelolaan APBN  mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai 
dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan juga hambatan-hambatan 
dalam tahapan-tahapan proses tersebut. Hanya saja sesuai dengan batasan tulisan, 
uraian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan hasil 
pemeriksaannya lebih mendapat pembahasan lebih banyak. Berangkat dari hasil 
pemeriksaan pertanggungjawaban inilah diperlukan suatu proses hukum sebagai 
tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Ditemukannya pelanggaran atau 
penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan APBN dapat dekenai sanksi 
administratif dan apabila ada dugaan tindak pidana dapat diserahkan kepada 
aparat penegak hukum.  

Terhadap UU APBN yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dapat 
diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Selain itu juga apabila dalam 
pelaksanaannya pemerintah dianggap melakukan penyimpangan atau pelanggaran 
terhadap undang-undang APBN, maka DPR berhak mengajukan hak menyatakan 
pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini 
terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat berakibat adanya 
pemakzulan. 
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