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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah 

Pada era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian setiap daerah adalah 

tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus 

dapat diatasi, mengingat kewenagan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-

masing. 

Untuk menjalankan kewenagan yang telah diberikan oleh pemerintahan 

pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrument kebijakan. Instrument 

kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) 

periode.APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan dalam bentuk 

moneter atau rupiah. 

1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1.2.1 Konsep dan Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran adalah rencana pendapatan dan belanja yang dibuat 

suatu unit pemerintah untuk suatu periode tertentu. Bila anggaran tersebut 

sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan disahkan maka 

anggaran tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian 

kegiatan keuangan periode tersebut. 
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Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sejak tahun 1999, APBD di 

Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 

April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Dimulai sejak Tahun 2001 

sampai saat ini pendapatan dan belanja daerah di Indonesia disusun 

menurut tahun anggaran yang dimulai pada Tanggal 1 Januari dan 

berakhir 31 Desember. 

Terdapat beberapadefinisi mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah (APBD). Definisi-definisi tersebut dilihat dari pendapat 

beberapa ahli berikut: 

1. Menurut Halim (2002:2) 

Suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki 

unsur-unsur: 

a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci 

b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutup biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas 

tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 

pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 

c) Jenis kegiatan dan proyek yang akan dituangkan dalam bentuk 

angka. 

d) Periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 
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2. Menurut Sarigih (2003), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun 

anggaran tertentu, umumnya satu tahun”. 

3. Dalam melaksanakan pemerintahan, salah satu aspek yang harus diatur 

secara hati-hati ialah anggaran daerah.  

Menurut Mardiasmo dalam Munir,dkk (2004), Anggaran Daerah 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah instrument kebijakan 

daerah,anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran 

Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya 

pendapatan dan pengeluaran,alat bantu untuk pengambilan keputusan 

danperencanaan pembangunan, alat bantu otoritas pengeluaran dimasa 

yang akan datang, dan sebagai ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta 

alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. 

Dari ketiga definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu 

rincian kegiatan suatu daerah yang memuat tentang sumber penerimaan 

dan semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk melaksanakan 

aktivitas-aktivitas pemerintah daerah yang untuk satu tahun dan digunakan 

untuk mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta sebagai 

standar untuk mengukur evaluasi pemerintah daerah. Penyusunan APBD 
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sangatlah penting, khususnya dalam rangka penyelenggaran fungsi daerah 

otonomi yaitu untuk : 

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang 

bersangkutan. 

2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab. 

3. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah 

umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah itu mengambarkan seluruh 

perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah. 

4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

daerah dengan cara yang lebih muda dan berhasil. 

5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk 

melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas 

tertentu. 

6. APBD harus disusun dengan mengikutsertakan perencanaan jangka 

panjang yang baik dan mempertimbangkan dengan seksama skala 

poprita, selanjutnya dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna 

dan berhasil guna. 

 



12 
 

Seiring berjalannya waktu, dalam rangka penyempurnaan sistem 

pengelolaan keuangan maka dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah mengalami perubahan. APBD yang sebelumnya disusun 

dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang 

berisiskan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah serta cara penyusunan anggaran dan 

pendapatan daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan 

penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kini 

pedoman penyusunan APBD tersebut telah diganti dengan Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 yang berisis tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah. Perubahan ini mengakibatkan perubahan struktur dasar 

APBD (kode akun bank kode rekening penganggaran). 

1.2.2 Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 

maka azas penganggaran yang dianut adalah anggaran berimbang dan 

dinamis  dimana harus ada perimbangan antara pendapatan dan belanja 

serta tidak dimungkinkan adanya hutang dan pembiayaan yang mungkin 

dapat menjadi penyeimbangan surplus atau defisit anggaran.  

Dengan demikian, struktur APBD pada masa itu hanya terdiri dari 

Pendapatan dan Belanja. Pendapatan terdiri dari sisa lebih tahun lalu, 

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak, Sumbangan 
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Bantuan serta Penerimaan Pembangunan. Belanja terdiri dari belanja rutin 

dan belanja pembangunan. 

Struktur APBD yang diamanatkan Kepemendagri 29/2002, 

Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 menganut azas 

surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan adanya pos pembiayaan 

untuk mengakomodasikan kondisi anggaran surplus ataupu defitit. Dengan 

demikian, struktur APBD pasca reformasi terdiri dari pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, Bagi Hasil Pajak serta Pendapatan Lain-lain. 

Selanjutnya perbedaan struktur anggaran antara yang diamatkan 

Kepmendagri 29/2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 13/2006 

dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur belanja sedangkan struktur 

pendapatan dan pembiayaan sama. Pada APBD versi Kepemendagri No 

29/2002, belanja terdiri dari belanja Aparatur dan publik yang dibagi kedalam 

jenis belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta 

belanja modal.Pada APBD versi Permendagri 13/2006 dan Permendagri 

59/2007, belanja hanya dikategorikan kedalam belanja langsung dan belanja 

tidak langsung. 

Belanja langsung adalah belanja yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan dan pembangunan, sedangkan belanja tidaak langsung terkait 

dengan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tidak terkait dengan 
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penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan. 

1.3 Belanja Daerah 

1.3.1 Konsep dan Pengertian Belanja Daerah 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenagan provinsi dan 

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan 

yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antara pemerintah 

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh 

pemerintah pusat/daerah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi 

kredit anggaran. 

Menurut Bastian (2001:144) Biaya dapat dikategorikan sebagai 

belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak 

langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang 

berada di bank. 

Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa lain-lain), pembayaran cicilan bunga 

utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (current transferI ), 

sumbangan dan bantuan. 
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Sesuai dengan permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

pedoman penyusunan APBD, belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Selanjutnya perbedaan struktur anggaran antara yang 

diamanatkan Kepmendagri 29/2002 dengan yang diamanatkan oleh 

Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur 

pendapatan dan pembiayaanya sama. Pada APBD versi Kepmendagri No 

29/2002, belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik yang 

dibagikan kedalam jenis belanja administrasi umum, belanja operasi dan 

pemeliharaan serta belanja modal. 

Perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah yang sebelumnya disusun 

dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan kini 

berubah berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagian 

dirubah lagi dengan Permendagri Nomot 59 Tahun 2007 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengakibatkan definisi 

dan pengelompokan belanja daerah di pemerintah juga ikut berubah. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Belanja Daerah adalah 

kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara 
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langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung 

meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 

b. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 

tidak langsung meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

Untuk lebih rinci lagi, pengelompokan Belanja Langsung dan 

Belanja Tidak Langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk 

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS),dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

Negara yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang 

berkaitan dengan pembentukan modal. 

2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung 

pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi 
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barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, 

dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 

Belanja ini digunakan untukpengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari12 (dua belas) bulan 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang 

dan/pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, 

bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 

bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 

sewa sarana mobilitas,sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 

peralatan kantor, makanan dan minuman,pakaian dinas dan 

atributnya,pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, 

perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan 

pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan 

barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. 

3. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh 

asset tetap berwujud dan asset lainnya yang memberikan manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam 

belanja modal sebesar harga beli/bagun ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan asset sampai asset tersebut siap 
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digunakan dan kepala daerah menetapkan batas minimal 

kapitalisasi sebagaimana dasar pembebanan belanja modal. Untuk 

mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai 

belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi asset tetap 

atau asset lainnya dengan kriteria kapitalisasi asset tetap. 

b. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam 

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat 

Negara, Pegawai Negri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh Negara yang belum berstatus PNS sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan 

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dalam 

Permendagri 13/2006 belanja pegawai terdiri dari : 

a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta 

penghasilan lain yang diberikan kepada PNS sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota 

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil 

kepal daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya 

yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

2. Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk 
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pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan 

pokok hutang (principal outstanding) yang dihutung 

berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 

perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau 

mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang 

banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat 

terjangkau. 

4. Hibah digunakan untuk menggambarkan pemberian hibah 

dalam bentuk uang dan/barang kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya dan kelompok 

masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peraturannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk 

menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

di daerah, hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk 

menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hibah 

kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan 

dasar umum, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta 

dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaran pembangunan 
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daerah. 

5. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan 

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan 

terjasinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung 

diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga 

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga 

non pemerintah bidang kepemudaan, kewanitaan dan 

keagamaan. 

6. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi 

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 

kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

7. Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada 

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah 

daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka 

pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 

8. Belanjalain-lain/tak terduga 

Belanja tidak terduga merupakan belanja kegiatan yang 
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sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup dan tentunya harus  disertai bukti-bukti yang sah. 

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat 

dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat daerah. 

Table 2.1 

Perbandingan stuktur belanja APBD antara kepmendagri dan permendagri 

Kepmendagri Permendagri 

1 2 

Klasifikasi belanja daerah menurut bidang 

kewenangan pemerintah daerah, organisasi, 

kelompok, jenis,objek dan rincian objek 

belanja. 

Klasifikasi belanja menurut 

urusan pemerintah daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 

kelompok, jenis, objek dan 

rincian objek belanja. 

Pemisah secara tegas antara belanja aparatur 

dan pelayanan public 

Pemisahan kebutuhan belanja 

antara aparatur dan pelayanan 

publik tercermin dalam program 

dan kegiatan 

Pengelompokan BAU, BOP, dan NM 

cenderung menimbulkan terjadinya tumpang 

tindih penganggaran 

Belanja dikelompokan dalam 

belanja langsung dan belanja 

tidak langsung sehingga 

mendorong terciptanya efisiensi 

mulai saat penganggaran 

Menggabungkan antara jenis belanja sebagai 

input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis 

belanja 

Restrukturasi jenis-jenis belanja 

Sumber: diolah dari Kepmendagri dan permendagri 

 



22 
 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Cristian 

Kainde 

(2013) 

Analisis Varians dan 

Pertumbuan Belanja 

pada Pemerintah 

Daerah Kota Bitung 

Dari hasil penelitian pada Dinas 

Pengelola Keuangan dan Barang 

Pemerintah Kta Bitung dapat di 

simpulkan bawa penusunan aggaran 

baik, tapi penggunaan anggaran 

masih kurang efektif, dilihat dari 

Realisasi lebih kecil dari Angaran 

Belanja, da Pertumbuhan Belanja 

dari pemerintah Kota Bitung dari 

tahun ketahun mengalami kenaikan. 

Belanja daerah biasanya dikaitkan 

dengan perubahan kurs Rupiah.. 

2 Havid dan 

Yanuar 

(2011) 

Pengaruh kinerja 

Keuangan terhadap 

alokasi Belanja dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

belanja daerah dipengaruhi, alikasi 

belanja daerah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi secara idak 

langsung dipengauhi oleh kinerja 

keuangan daerah. Implikasi dari 

penelitian ini adalah bahwa 

pemerintah daerah harus senantiasa 

meningkatkan kinerja keuangannya 

karena berdampak pada peningkatan 

belanja daerah sehingga harus 

mendapatkan prioritas yang 

memadai. 

3 Bachmid 

(2012) 

Analisis Belanja 

Daerah pada 

Pemerintah Kota 

Manado 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dibandingkan tahun 2007-2010 tidak 

terjadi kenaikan atau penurunan 

yang besar pada realisasi disebabkan 

tidak terjadi program atau kegiatan 

yang mempengaruhi anggaran 

belanja daerah.  

4 Kainde (12) Analisis Varians dan 

Pertumbuhan Belanja 

Daerah pada 

Pemerintah Kota 

Bitung 

Hasil dari penelitian diketahui 

terdapat selisih negative antara 

Realisasi  Belanja dan Anggaran 

Belanja Daerah  
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dari 

realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dilihat dari sisi 

belanja daerah untuk dianalisis pertumbuhannya, kemudian dari kelompok belanja 

yaitu Belanja Langsung meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa, dan 

belanja modal, dan belanja tidak langsung yang meliputi : belanja pegawai, dan 

belanja non pegawai yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja 

hibah, belanja bantuan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan, dan belanja tidak terduga yang di analisis proporsinya terhadap total 

belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 

2013-2016. Secara ringkas kerangka pemikiran di atas dapat dilihat dalam skema 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran Analisis Belanja Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Belanja: 

Analisis Keserasian Belanja 

Analisis Efisiensi Belanja 

Analisis Pertumbuhan Belanja 

 

 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 

Keseimbangan antar Belanja 

Efisiensi Belanja 

Perkembangan Belanja  

 


