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ABSTRACT 
 

The Aceh Income and Expenditure Budget (APBA) is an important instrument in filling Aceh's development 

agenda. The financial relationship between the Central Government and the Government of Aceh is 

reflected in the division of authority and responsibility in carrying out public services, followed by the 

financial distribution of the Central Government to Aceh. Aceh and regency/ municipality revenue sources 

comprise regional revenues and expenditures while Aceh's expenditure sources include costs for performing 

governmental tasks under the category of Compulsory Affairs, Other Obligatory Affairs, and Preferential 

Affairs. The fact that often happens is APBA approval almost every year is always late for its endorsement. 

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 on Guidelines for Regional Financial 

Management, has given a time limit in APBD approval. The procedural flaw over the late APBA approval 

leads to sanctions that may be applied to the Aceh Region and to regional officials. 
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1. Pendahuluan 

Hukum Keuangan Negara mulai dikembangkan 

pada akhir abad kedua puluh, tatkala negara telah 

ikut mengatur kepentingan warganya.
1
 Dan 

Perkembangan Hukum Keuangan Negara dimulai 

pada akhir abad kedua puluh tatkala negara telah 

berupaya mencampuri urusan/kepentingan warga-

nya.
2
 Pencapaian tujuan negara selalu terkait 

dengan keuangan negara sebagai bentuk pembia-

yaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

negara yang di-lakukan penyelenggara negara. 

Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak 

dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita 

hukum belaka.
3
 

Hukum Keuangan Negara merupakan amanah dari 

UUD 1945 yang tidak boleh dikesampingkan 

dalam berbangsa dan bernegara agar dapat 

                                                 
1
 Muhammad Djafar Saidi, 2013,  Hukum Keuangan Negara 

Edisi Revisi,Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1. 
2
 Muhammad Djafar Saidi, Ibid., hlm. 2. 

3
 Muhammad Djafar Saidi, Ibid., hlm. 3. 

terlaksana pencapaian tujuan negara.
4
Dalamalinea 

keempat Pembukaan UUD 1945 dijelaskan secara 

eksplisit bahwa pendirian Negara Republik 

Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: a) untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. b) untuk memajukan 

kesejahteraan umum. c) mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. 

Tujuan negara seperti tersebut di atas, tidak dapat 

terlaksana bila tidak ditopang dengan keuangan 

negara sebagai sumber pembiayaannya. Dengan 

demikian, keuangan negara sangat memegang 

peranan penting untuk mewujudkan tugas negara 

yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
5
 

Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik dan memiliki sebanyak 34 

wilayah Provinsi yang tergabung di dalamnya, 

                                                 
4
 Muhammad Djafar Saidi, Ibid., hlm. 7. 

5
 Muhammad Djafar Saidi, Ibid., hlm. 9. 
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siklus APBN dalam satu tahun secara nasional 

tertuang di dalam RAPBN (Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) yang dibuat oleh 

Pemerintah dan terlebih dahulu harus melalui 

sebuah proses pembahasan dengan DPR sebelum 

dapat disahkan menjadi APBN (Anggaran Penda-

patan dan Belanja Negara). Konsekuensi logis dari 

perwujudan bentuk negara Kesatuan (NKRI) 

adalah Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk 

men-distribusikan sebagian besar dana APBN 

tersebut kepada satuan-satuan pemerintahan yang 

berada di bawahnya sebagai upaya untuk 

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara 

sebagaimana yang tertuang di dalam naskah 

pembukaan UUD 1945 secara menyeluruh bagi 

segenap rakyat Indonesia. 

Aceh merupakan sebuah Provinsi yang berada 

dalam lingkup kekuasaan Pemerintah Republik 

Indonesia yang terletak di ujung barat pulau 

Sumatera, dari masa ke masa daerah ini seakan 

tidak pernah lekang dari konflik bersenjata yang 

terus menderanya sehingga secara tidak langsung 

membawa dampak pada kegiatan pembangunan 

dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Pusat secara 

kontinu terus melakukan berbagai upaya dalam 

meredam potensi-potensi konflik yang terjadi di 

daerah ini, yang dilakukan melalui berbagai pende-

katan pembangunan yang berbasis kesejahteraan 

dan kearifan lokal misalnya dengan pemberian 

status daerah istimewa kepada Aceh (Daerah 

Istimewa Aceh) dan terakhir dengan pemberian 

status Otonomi Khusus bagi Provinsi ini. 

Melalui pemberian Otonomi Khusus, Pemerintah 

Pusat berharap agar Aceh kembali pulih sehingga 

dapat mengangkat kembali taraf hidup masyara-

katnya menuju  hidup yang sejahtera, baik melalui 

pelaksanaan program-program pembangunan di-

bidang sosial, pembangunan ekonomi, maupun 

infrastruktur. Berkat status Otonomi Khusus 

tersebut, setiap tahun Aceh memperoleh anggaran 

yang besar dari Pemerintah Pusat. Bonus anggaran 

dari Pemerintah Pusat tersebut tidaklah diberikan 

secara kontinu untuk selamanya namun memiliki 

limit waktu tertentu dan pada masanya anggaran 

tersebut akan dihentikan pengucurannya. Momen-

tum Otonomi Khusus ini sepatutnya harus bisa 

dimaknai oleh Pemerintahan Aceh sebagai peluang 

besar untuk dapat kembali menata Aceh dan ideal-

nya harus bisa dimanfaatkan sebaik dan seefektif 

mungkin sebagaimana spirit perjuangan dalam 

rang-ka mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. 

Aceh dalam menjalankan roda pemerintahannya, 

seperti daerah lainnya juga masih sangat tergantung 

dari sumber pendanaan APBN yang dikucurkan 

setiap tahunnya oleh Pemerintah Pusat yang 

diterima dalam bentuk APBD. APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai nomen-

klatur penganggaran dan belanja daerah yang di-

gunakan kepada setiap Propinsi di Indonesia sedikit 

berbeda untuk Aceh, di Aceh APBD ini dalam 

nomenklatur tata kelola pemerintahannya secara 

legal perundangan disebut Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Aceh, yang dikenal dengan sebutan 

APBA, yang pada hakikatnya baik secara substansi 

dan fungsinya adalah sebagai sumber 

penganggaran dan pembiayaan pembangunan 

daerah dalam satu tahun berjalan. 

APBA memiliki peranan yang sangat penting bagi 

rakyat Aceh dalam mengisi agenda pemba-

ngunannya.  Ekspektasi rakyat terhadap keberadaan 

APBA sangatlah besar mengingat daerah ini masih 

sangat tergantung dari perputaran uang dari APBA 

untuk mempercepat proses pembangunan dan 

pergerakan ekonomi masyarakat, akan tetapi fakta 

yang seringkali terjadi adalah APBA selalu saja 

terlambat dalam pengesahannya. Permendagri No. 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, telah memberikan limit waktu 

untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD.   

Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini 

dilaku-kan dalam konteks untuk menjelaskan 

implikasi atau sanksi hukum yang mungkin timbul 

terhadap keterlambatan pengesahan APBA. 

2.  Landasan Teoritis 

APBA 

Penetapan APBA sebagai suatu rencana keuangan 

Pemerintah Aceh ditetapkan setiap tahun dengan 

Qanun (Perda), yang harus dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Aceh dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).  

Di Indonesia menurut Chalid, hubungan antara 

ang-garan dan parlemen terkait dengan hak 

menetapkan anggaran, yaitu hak menetapkan 

anggaran keuangan negara, baik yang mengenai 

pemasukan maupun pengeluaran.
6
 Hal ini senada 

dengan pendapat Nasution, yang mengatakan 

bahwa pada umumnya pekerjaan parlemen dalam 

ranah: a) perundang-undangan; b) mengawasi 

(control) pekerjaan pemerintah dan c) menetapkan 

anggaran negara.
7
 

                                                 
6
 Idham Chalid, 1951, Parlemen, Organisasinya dan 

Caranya Bekerja, Astana buku Abede, Semarang, hlm. 24.   
7
 M. Yunan Nasution, 1953, Konstituante-Parlemen dan 

Pemilihan Umum, Pustaka Antara, Jakarta, hlm. 20. 
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Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang 

mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi 

diantara berbagai tingkat pemerintah, serta bagai-

mana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan 

daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor 

publiknya.
8
 

Keuangan Negara merupakan sebuah instrumen 

untuk dapat menjalankan berbagai regulasi dan 

program Pemerintah dalam upaya menciptakan 

kesejahteraan bagi warganya, untuk melaksanakan 

program-program dan regulasi tersebut Pemerintah 

tentunya harus berpijak pada aturan hukum agar 

nantinya tidak terjadi sebuah pelanggaran hukum. 

Landasan hukum mengenai Keuangan Negara 

diatur di dalam konstitusi negara kita yaitu di 

dalam Bab VIII UUD 1945 tentang Keuangan 

Negara, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 23C 

UUD 1945 disebutkan bahwa: “Hal-hal lain 

mengenai keuangan negara diatur dengan undang”. 

3.  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis 

penelitian dan pendekatannya. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif (deskriptif 

kualitatif), yaitu penelitian yang berkaitan dengan 

dokumen-dokumen hukum seperti peraturan per-

undang-undangan dan kebijakan-kebijakan peme-

rintah lainnya. Sementara pendekatan yang diguna-

kan adalah pendekatan secara yuridis-normatif. 

Penelitian normatif kualitatif berkaitan dengan 

sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau tentang 

kaidah dan aturan.
9
 Dalam hal ini yang dimaksud 

adalah semua aturan-aturan hukum yang terkait 

dengan keuangan negara dan keuangan daerah. 

Pendekatan penelitian ini yuridis-normatif, yakni 

bahwa penelitian ini hendak mengkaji persoalan 

tentang akibat hukum atau implikasi hukum apa 

yang dapat timbul sebagai efek keterlambatan 

pengesahan APBA tersebut. Mengingat jenis 

penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum 

normatif maka terhadap persoalan yang telah 

dipaparkan di atas akan diteliti dan dibahas 

berdasarkan konteks/kajian peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain 

yang berlaku yang kiranya dapat memberikan 

jawaban atas persoalan yang diteliti tersebut.  

                                                 
8
  W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, PT. 

Grasindo, Jakarta, hlm. 105. 
9
  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 36. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

A.  Implikasi Hukum Keterlambatan 

Pengesahan APBA 

Hubungan antara fungsi negara dengan keuangan 

negara bukanlah hal yang baru, tetapi telah 

dikembangkan oleh peletak dasar keuangan negara 

dan juga peletak dasar ekonomi liberalisme, yakni 

sarjana besar Inggris Adam Smith dalam bukunya 

Wealth Of Nations.
10

 Penjelasan tentang fungsi 

negara tentu tidak terlepas dengan konsep ber-

negara. Pemikiran ekonomi klasik seperti Adam 

Smith sebenarnya meletakkan negara pada 

perannya yang terbatas. Mereka percaya pada 

konsep laissez-faire yakni kepercayaan akan 

kebebasan dalam bidang ekonomi yang memberi 

isyarat perlunya membatasi atau memberi peranan 

sangat minimum kepada pemerintah dalam bidang 

ekonomi.
11

 Penganut ekonomi klasik tersebut di 

bangun di atas landasan filsafat ekonomi 

liberalisme. Mereka kepada kebebasan individu 

(personal liberty), pemilikan pribadi (private 

property) dan inisiatif individu serta usaha swasta 

(private enterprise). 

Konsep ini tentu akan berbeda dengan negara kese-

jahteraan (welfare state). Dalam istilah Hatta 

disebut dengan istilah negara pengurus. Negara 

tidak hanya memelihara ketertiban dan 

menegakkan hukum, tetapi juga mengurusi 

masyarakat agar mencapai kesejahteraan.
12

 

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan keuangan 

negara yang dapat menjamin pelaksanaan pemba-

ngunan sebagaimana diamanatkan UUD Negara RI 

1945, pemerintah diharuskan pula mempunyai 

politik hukum keuangan negara. Politik hukum 

keuangan negara itu sendiri diartikan sebagai 

kebijakan hukum (legal policy) tentang Keuangan 

Negara yang mencakup kebijakan negara tentang 

bagaimana hukum tentang Keuangan Negara itu 

telah dibuat dalam rangka pencapaian tujuan 

negara.
13

Pengertian politik hukum keuangan negara 

tersebut disesuaikan dengan pengertian politik 

hukum HAM yang dikemukakan oleh Mahfud MD 

                                                 
10

  Bohari, 1995, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm. 2.   
11

  Mansour Fakih, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan 

dan Globalisasi, Pustaka Pelajar & Insist Press, Jakarta, 

h-46.   
12

  Moh Sochib, “Mengembalikan Pendidikan Sebagai Hak 

Asasi Manusia”, dalam Jurnal Konstitusi Volume 3 

Nomor 1 Februari 2006.   
13

  M. Afif Hasbullah, Politik HukumRatifikasi Konvensi 

HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang 

Demokratis, Pustaka Pelajar-UNISDA Lamongan, 

Yogyakarta, 2005, hlm. 3. 
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dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya UII 

Yogyakarta, 23 September 2000.  

Hal lain dikemukakan pula oleh Romli, bahwa 

berangkat dari tujuan negara, hukum harus 

difungsikan dan diperankan sebagai sarana 

perubahan untuk memperkuat perkembangan 

kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah dan 

bangsa Indonesia di seluruh sektor kehidupan 

masyarakat, baik kehidupan bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya maupun di dalam 

kehidupan masyarakat beragama.
14

 Bagi Romli, 

tujuan hukum di Indonesia, bukan semata-mata 

mencapai kepastian hukum dan keadilan (tujuan 

klasik) melainkan juga bertujuan, memelihara 

keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

masyarakat secara merata sehingga dapat 

mencegah kesenjangan dan konflik-konflik sosial, 

politik dan ekonomi yang merugikan cita persatuan 

dan kesatuan Indonesia dalam bingkai NKRI.
15

 

Cita persatuan dan kesatuan serta perwujudan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam berba-

gai aspek kehidupan dewasa ini pelaksanaannya 

dalam beberapa bidang tertentu dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dan sebagian bidang lainnya lagi 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada 

umumnya hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah terrefleksi dalam intergovernmental fiscal 

relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah 

daerah dalam otonomi harus disertai dengan 

pelimpahan keuangan (Money follows functions). 

Pendelegasian pengeluaran (expenditure 

assignment) sebagai konsekuensi diberikannya 

kewenangan yang luas serta tanggungjawab 

pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan 

adanya pendelegasian pendapatan (revenue 

assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi 

daerah menjadi tidak bermakna. Seiring dengan 

perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan 

dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat 

dan daerah tersebut pada akhirnya sangat 

tergantung pada tingkatan atau derajat desentra-

lisasi (degree of decentralization) yang tercermin 

dalam pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah.
16

 

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

                                                 
14

  Romli Atmasasmita, Politik Hukum Pemberantasan 

Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis 

Derogat Lege Generali, harian Media Indonesia tanggal 

15 Oktober 2007.   
15

  Romli Atmasasmita, Ibid,. 
16

  Josef Riwu Kaho, 1988, Prospek Otonomi daerah di 

Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,Cet. 

Pertama, hlm. 15-18. 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.
17

 

Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 

(enam) tahapan, yaitu :
18

 

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);  

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS); 

3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(RKA SKPD); 

4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) APBD;  

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran 

APBD; 

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran 

APBD. 

 

B. Sumber Penerimaan APBA  

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan 

yang cukup besar bagi daerah ini dalam pelaksa-

naan pengelolaan pemerintahannya secara otonom, 

sehingga sangat dimungkinkan kegiatan pemba-

ngunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dapat 

dilaksanakan secara optimal. Pemberian kewena-

ngan yang besar tersebut juga diikuti dengan 

pemberian sumber pendanaan yang cukup besar 

pula dari Pemerintah Pusat kepada Aceh.  

Di dalam Bab XXIV UUPA (Undang-undang 

Pemerintahan Aceh) pada Bagian Kedua terkait 

dengan pasal-pasal tentang Keuangan Aceh 

dijelaskan bahwa sumber penerimaan Aceh dan 

Kabupaten/Kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan 

Pembiayaan. 

Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi 

semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. 

Pendapatan daerah meliputi; Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi 

Khusus, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

 

                                                 
17

  Deddi Nordiawan dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, 

Salemba Empat, Jakarta, hlm. 43.   
18

  Deddi Nordiawan dkk, Ibid., hlm. 44. 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): 

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang 

bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut 

PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari 

potensi daerahnya sendiri. 

PAD Aceh terdiri dari: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil 

penyertaan modal Aceh/kabupaten/ kota; 

d. zakat; dan 

e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan 

asli kabupaten/kota yang sah. 

2. Dana Perimbangan, meliputi: 

Berdasarkan Pasal 181 Undang-undang No. 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana 

perimbangan yang diterima Aceh adalah sebagai 

berikut: 

1). Dana Bagi Hasil pajak, yaitu: 

a) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebesar 90%; 

b) bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 

80%; dan 

c) bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan 

(PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 

21) sebesar 20%. 

2). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidro-

karbon dan sumber daya alam lain, yaitu: 

a) bagian dari kehutanan sebesar 80%; 

b) bagian dari perikanan sebesar 80%; 

c) bagian dari pertambangan umum; 80%; 

d) bagian dari pertambangan panas bumi; 80%; 

e) bagian dari pertambangan minyak; 15%; 

dan 

f) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 

30%. 

3). Dana Alokasi Umum. 

4). Dana Alokasi Khusus. 

5). Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas 

bumi yang merupakan bagian dari penerimaan 

Pemerintah Aceh, yaitu: 

a) bagian dari pertambangan minyak sebesar 

55% (lima puluh lima persen); dan 

b) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 

40% (empat puluh persen). 

 

3. Dana Otonomi Khusus 

Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan 

Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai 

pembangunan terutama pembangunan dan pemeli-

haraan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi 

rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial, dan kesehatan. 

Penerimaan Pemerintah Aceh dari Dana Otonomi 

Khusus ini memiliki limit waktu yaitu selama 20 

(dua puluh) tahun dengan besaran sebagai berikut: 

- Untuk tahun pertama sampai dengan tahun 

kelima belas yang besarnya setara dengan 2% 

(dua persen) plafon Dana Alokasi Umum 

Nasional; dan 

- Untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun 

kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% 

(satu persen) plafon Dana Alokasi Umum 

Nasional. 

Pembiayaan 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman; dan 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

 

C. Komponen Belanja APBA  

Di dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi 

belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan 

klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program 

kegiatan, serta jenis belanja. Di dalam Bab V 

UUPA yang mengatur mengenai Urusan 

Pemerintahan Pemerintah Aceh, dicantumkan 

bahwasanya Pemerintah Aceh memiliki Kewajiban 

untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasar-

kan kategori Urusan Wajib, Urusan Wajib Lainnya, 

dan Urusan Yang Bersifat Pilihan. 

Adapun yang menjadi Kewenangan Urusan Wajib 

Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-undang Pemerintahan Aceh adalah: 

a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan 

tata ruang; 

b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan keten-

teraman masyarakat; 

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. Penanganan bidang kesehatan; 

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi 

sumber daya manusia potensial; 
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g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupa-

ten/kota; 

h. Pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja 

dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, 

dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; 

j. Pengendalian lingkungan hidup; 

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabu-

paten/kota; 

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. Pelayanan administrasi penanaman modal 

termasuk lintas kabupaten/kota; dan 

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang 

belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan 

kabupaten/kota. 

 

Mengenai pelaksanaan Kewenangan Urusan Wajib 

Lainnya yang dibebankan kepada Pemerintah Aceh 

sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 

16 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam 

bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi 

pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga 

kerukunan hidup antar umat beragama; 

b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang 

bersendikan agama Islam; 

c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas 

serta menambah materi muatan lokal sesuai 

dengan syari’at Islam; 

d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; 

e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Terkait dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Aceh yang bersifat pilihan sesuai dengan yang 

diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang 

Pemerintahan Aceh adalah meliputi urusan peme-

rintahan yang secara nyata berpotensi mening-

katkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh. 

Pelaksanaan tugas Pemerintah Aceh baik itu 

kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

yang didasari berdasarkan kategori Urusan Wajib, 

Urusan Wajib Lainnya, dan Urusan Yang Bersifat 

Pilihan adalah merupakan cost atau pengeluaran 

Pemerintah Aceh yang sifatnya sebagai Belanja 

Pemerintah Aceh. Selain sumber-sumber penge-

luaran atau belanja yang telah disebutkan di atas 

tentunya masih banyak jenis-jenis pengeluaran atau 

beban belanja lainnya yang harus dikeluarkan 

Pemerintah Aceh dalam setiap tahunnya yang 

bersumber dari pendanaan APBA. 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah 

mengatur secara lebih rinci mengenai klasifikasi 

dan jenis belanja daerah. Berdasarkan Pasal 32 ayat 

(1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi 

belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari 

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib  

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 

32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan 

wajib mencakup hal : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 

3) Pekerjaan U m u m; 4) Perumahan R a k y a t;  

5) Penataan Ruang; 6) Perencanaan Pembangunan; 

7) Perhubungan; 8) Lingkungan Hidup; 9) Kepen-

dudukan dan Catatan Sipil; 10) Pemberdayaan 

Perempuan; 11) Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera; 12) Sosial; 13) Tenaga Kerja; 14) Kope-

rasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 15) Pena-

naman Modal; 16) Kebudayaan; 17) Pemuda dan 

Olah Raga; 18) Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri; 19) Pemerintahan Umum; 20) 

Kepegawaian; 21) Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 22) Statistik; 23) Arsip; dan 24) Komunikasi 

dan Informatika.  

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan 

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 

32 ayat (3), klasifikasi belanja menurut urusan 

pilihan mencakup  hal - hal berikut:  1) Pertanian; 

2) Kehutanan; 3) Energi dan Sumber Daya 

Mineral; 4) Pariwisata; 5) Kelautan dan Perikanan; 

6) Perdagangan; 7) Perindustrian; dan 8) Trans-

migrasi.  

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program 

dan Kegiatan, serta Jenis Belanja 

Pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 membagi dan mengklasifikasikan jenis 

belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan, 

organi-sasi, fungsi, Program dan kegiatan, serta 

jenis belanja yaitu mencakup: 1) Belanja Tidak 

Langsung; dan 2) Belanja Langsung. Komponen 

belanja tidak langsung dan belanja langsung 

sebagai berikut:  

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi: 

a.Belanja Pegawai; b. Bunga; c. Subsidi; 

d.Hibah; e. Bantuan Sosial; f. Belanja Bagi 

Hasil; g. Bantuan Keuangan; h. Belanja Tak 

Terduga.  

2) Belanja Langsung, meliputi:  

a.Belanja Pegawai; b.Belanja Barang dan Jasa; 

c.Belanja Modal.  
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d. Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi 

keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan 

untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan 

surplus APBD.  

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan 

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

1). Penerimaan Pembiayaan  
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 

menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan 

Daerah, meliputi:  

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

Tahun Lalu;  

b) Pencairan Dana Cadangan;  

c) Penerimaan pinjaman daerah;  

d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan;  

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan  

f) Penerimaan piutang daerah. 

2). Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:  

a) Pembentukan dan cadangan; 

b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah;  

c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan  

d) Pemberian pinjaman daerah.  

Dalam rangka pelaksanaan berbagai kewenangan 

dan tugas yang dipikul oleh Pemerintahan Aceh 

baik itu yang sifatnya Urusan Wajib, Urusan Wajib 

Lainnya, maupun Yang Bersifat Pilihan tentunya 

membutuhkan sumber keuangan agar daerah 

mampu memberikan pelayanan dan mewujudkan 

kesejahteraan kepada rakyat Aceh. 

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Aceh merupakan ujung tombak penyelenggara 

pemerintahan Aceh yang memperoleh mandat 

langsung dari rakyat untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan di Propinsi ini. Dengan demikian 

maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan 

Gubernur Aceh berkedudukan sebagai mitra sejajar 

yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRA 

mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah atau 

Gubernur Aceh melaksanakan fungsi pelaksanaan 

atas Qanun dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur 

dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Aceh, Gubernur Aceh dibantu oleh 

Perangkat Daerah atau SKPA (Satuan Kerja 

Pemerintah Aceh) dalam rangka untuk 

merumuskan berbagai kebijakan daerah. 

Salah satu fungsi DPRA adalah melaksanakan 

fung-si anggaran, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah di dalam Bagian Kedua yang 

mengatur mengenai Asas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 99 ayat (1) 

menjelaskan bahwa fungsi anggaran yang melekat 

pada parlemen diwujudkan dalam bentuk 

pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap 

rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi 

yang diajukan oleh gubernur. Kemudian di ayat (2) 

nya dijelaskan bahwa Fungsi anggaran yang 

dimiliki tersebut dilaksanakan dengan cara: 

a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh 

gubernur berdasarkan RKPD; 

b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang 

APBD provinsi; 

c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang 

perubahan APBD provinsi; dan 

d. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang 

Pertanggungjawaban APBD provinsi. 

 

Selanjutnya di dalam Pasal 309 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dijelaskan bahwa APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan undang-undang 

mengenai keuangan negara. Dan di Pasal 310 ayat 

(1) undang-undang ini pula dijelaskan bahwa 

Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS 

berdasarkan RKPD yang diajukan kepada DPRD 

untuk dibahas bersama. 

Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah juga secara jelas 

telah mengatur mengenai Asas-Asas Penyeleng-

garaan Pemerintahan Daerah, dimana di dalam 

ketentuan Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah harus 

senantiasa berpedoman pada asas penyelenggaraan 

pemerin-tahan negara yang terdiri atas: 

a. Kepastian hukum; 

b. Tertib penyelenggara negara; 

c. Kepentingan umum; 

d. Keterbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. Efisiensi; 

i. Efektivitas; dan 

j. Keadilan. 
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Asas-asas tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

seperti yang telah disebutkan di atas merupakan 

suatu kesatuan dan sistem yang harus berjalan 

secara selaras dan seirama didalam semua aspek 

tata kelola pemerintahan, termasuk didalamnya 

adalah mengenai  pengelolaan keuangan daerah, 

Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mewajib-

kan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah 

kabupaten/kota harus mengelola APBA/APBK 

secara tertib, taat kepada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. Hal yang hampir senada juga diatur di 

dalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 

dan Daerah yakni berdasarkan ketentuan Pasal 66 

ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa 

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

Tertib administrasi dan teknis dalam rangka pelak-

sanaan APBD tercermin berdasarkan ketentuan 

Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana 

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui 

bersama rancangan Perda tentang APBD paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun. Dan juga kembali ikut 

dipertegas oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu di 

dalam Pasal 68 yang menyatakan Tahun anggaran 

APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang 

meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara meng-

hendaki agar pelaksanaan pengelolaan pemerin-

tahan harus senantiasa berpedoman pada prinsip 

kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, 

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, 

dan keadilan. Penerapan asas-asas ini tidak luput 

juga dalam sistem dan mekanisme pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya, dan juga terkait 

dengan tata cara pengelolaan APBA khususnya. 

Cacat prosedur terhadap prinsip dan tertib admi-

nistrasi tersebut dapat menyebabkan suatu 

implikasi atau akibat yang bermuara pada sanksi 

yang jelas dan tegas sesuai dengan yang diatur di 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menyangkut dengan masalah keterlambatan penge-

sahan APBD/APBA dalam beberapa ketentuan 

perundang-undangan terkait telah mengatur menge-

nai sanksi yang jelas dan tegas terhadap persoalan 

tersebut yaitu: 

1. Sanksi dan ketentuan yang diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah: 

Pasal 7: Batas waktu penyampaian Informasi 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) adalah: “paling lambat tanggal 31 

Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk 

APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada 

perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 

hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun 

berjalan.” 

 

Pasal 17 ayat (1): Dalam hal Pemerintah Daerah 

tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga 1 

(satu) bulan setelah batas waktu yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan 

peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 17 ayat (2): Dalam hal Pemerintah Daerah 

tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah 

hingga 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya 

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi 

berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan 

setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam 

Negeri.  

 

2. Sanksi dan ketentuan yang diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu: 

Pasal 17 ayat (1): Dalam hal Pemerintah Daerah 

tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas 

waktu yang ditetapkan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 7, diberikan peringatan 

tertulis oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 17 ayat (2): Peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 

(lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas 

waktu yang ditetapkan. 

Pasal 17 ayat (3): Dalam hal Pemerintah Daerah 

tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan 

menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran 

Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan 

Menteri Dalam Negeri. 

3. Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 50 

/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa: 

Pasal 79 ayat (1): Penyaluran DAU dilaksanakan 

setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari 

pagu alokasi. 

Pasal 79 ayat (3): Penyaluran DAU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan penyampaian: 

a. Peraturan daerah mengenai APBD; 

b. Laporan realisasi APBD semester I; 

c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

d. Perkiraan belanja operasi dan belanja modal 

bulanan; 

e. Laporan posisi kas bulanan; 

f. Laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 

(dua) bulan sebelumnya oleh Daerah; 

g. Laporan belanja Infrastruktur Daerah. 

 

4. Sanksi dan ketentuan yang diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan Daerah yakni : 

Pasal 312 ayat (1): Kepala daerah dan DPRD wajib 

menyetujui bersama rancangan Perda tentang 

APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

Pasal 312 ayat (2): DPRD dan kepala daerah yang 

tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang 

APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap 

tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai 

sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-

hak keuangan yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) 

bulan. 

5. Simpulan 

Pelaksanaan kewenangan otonomi khusus Aceh 

pada hakikatnya harus dapat memberikan output 

terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

Aceh serta diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, kekhususan serta potensi 

yang memiliki peluang untuk dikembangkan. 

Sumber keuangan APBA merupakan sebuah 

instrumen penting yang berfungsi sebagai ujung 

tombak utama dalam melakukan pembangunan 

Aceh secara menyeluruh, terarah dan 

berkelanjutan. 

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Aceh tercermin dari adanya 

pembagian tugas-tugas pemerintahan antara pusat 

dengan daerah yang diikuti dengan pendistribusian 

sumber pembiayaan kepada Pemerintah Aceh agar 

kegiatan-kegiatan pelayanan dan pelaksanaan 

pembangunan dapat berjalan dengan lancar dalam 

rangka perwujudan cita-cita bangsa untuk mencip-

takan kehidupan yang adil, makmur, aman dan 

sejahtera kepada rakyatnya. 

Dalam sistem dan tatanan hukum nasional di 

bidang keuangan negara telah diatur mengenai 

mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan 

negara dan keuangan daerah, pelaksanaan 

pengelolaan keua-ngan negara dan daerah telah 

diatur sedemikian rupa mulai dari tahapan fase 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai 

dengan fase pertanggung-jawaban. Oleh karenanya 

setiap fase tersebut harus dilaksanakan secara 

tertib, teratur dan senantiasa harus mengikuti teknis 

dan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh 

undang-undang dan peraturan terkait lainnya. 

Terhadap penyimpangan dan cacat SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang dilaku-kan akan 

menimbulkan suatu implikasi hukum yang 

bermuara pada sanksi hukum yang berpeluang akan 

diterima. 

Rezim hukum di bidang keuangan negara dan 

keuangan daerah telah memuat sanksi yang jelas 

dan tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan 

dengan keterlambatan pengesahan APBD/APBA.  

Berdasarkan ketentuan yang berlaku ada beberapa 

kategori sanksi yang bisa diterapkan terhadap 

pelanggaran tersebut yakni berupa : 

1. Peringatan tertulis; 

2. Penundaan penyaluran Dana Perimbangan; 

3. Sanksi administratif berupa tidak dibayarkan 

hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan baik 

kepada Kepala Daerah maupun kepada 

DPRD/DPRA. 

Dari beberapa kategori sanksi yang bisa diterapkan 

seperti yang telah disebutkan di atas terlihat jelas 

bahwa secara umum sanksi-sanksi tersebut dapat 

dikelompokkan kepada dua subjek penerima yaitu : 

sanksi yang berpotensi membawa kerugian untuk 

Daerah Aceh dan sanksi yang sifatnya dijatuhkan 

kepada individual aparatur pemerintahan. Oleh 

karenanya hal yang harus kita sadari bersama 
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adalah bahwasanya Kepala Daerah maupun DPRA 

merupakan pemegang mandat dari rakyat yang 

diberikan tugas untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan 

rakyat Aceh maka semestinya dan sepatutnya 

kedua lembaga ini dalam bekerja (proses 

pembahasan dan pengesahan APBA) harus 

berorientasi kepada kepentingan yang lebih besar 

yaitu kepentingan Aceh dan kepentingan rakyat 

Aceh.  

Sehingga diharapkan kepada kedua lembaga 

penyelenggara pemerintahan Aceh tersebut agar 

dalam kegiatan perencanaan dan pembahasan 

APBA senantiasa dapat menjauhkan diri dari ber-

bagai anasir kepentingan baik kepentingan pribadi 

maupun kepentingan kelompok sehingga diharap-

kan setiap tahunnya diperoleh sebuah APBA yang 

pengesahannya dapat selesai tepat waktu, 

mengede-pankan kepentingan rakyat, berkualitas 

dan APBA yang mampu menjawab persoalan Aceh 

dan masyarakat Aceh. 
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