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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen  yang 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat 

melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada 

pemerintahan terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap 

program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik  

rakyat.  Hal  inilah  yang  menjadi  perbedaan  dengan  anggaran  sektor swasta 

karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada 

Pemerintah pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan 

milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa hutang luar negeri, dan 

obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, 

serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai 

rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai alat perencanaan, 

anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan 

dicapai oleh para manajer dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada 

masa yang akan datang. Faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi  

kemungkinan menjadi faktor kondisional yang harus dipertimbangkan dalam 

rangka peningkatan efektivitas organisasi. Penyusunan anggaran mempunyai 

manfaat sebagai pedoman dalam pelaksaan kegiatan, mencapai target yang telah 

di tentukan, sebagai alat evaluasi, sebagai alat pengawasan, dan sebagai alat 

pengkoordinasian kerja. 

Bagian Umum dalam Direktorat Jenderal Hortikultura mampunyai fungsi 

sebagai pengelolaan dan pengedalian tata usaha, administrasi kepegawaian, tata 

usaha pimpinan, dan urusan rumah tangga perangkat lembaga. Dalam 

melaksanakan fungsi tersebut memerlukan Anggaran yang harus dipersiapkan 

secara matang. Penyusunan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
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dalam membantu bagian umum dalam melaksanakan tugasnya. Setiap rencana 

anggaran yang diajukan kepada negara dilakukan proses penyusunan anggaran 

pada kementerian. Tentu saja tujuan yang ingin dicapai Bagian Umum Direktorat 

Jenderal Hortikultura harus didukung dengan anggaran yang mencukupi agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. 

Dalam PMK 196 tahun 2015 pengajuan anggaran di mulai dari bulan januari-

april dilakukannya perencanaan sampai akhirnya bulan november-desember 

pengesahan anggaran tersebut. Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian anggaran juga, anggaran 

mempunyai posisi yang penting. Jika perencanaan penyusunan anggaran tidak 

dilakukan dengan benar maka tujuan yang ingin dicapainya pasti tidak akan 

tercapai. 

Salah satu tugas Kementerian Republik Indonesia adalah menyiapkan 

anggaran untuk melaksanakan segala program kerja yang dilakukan dalam jangka 

waktu satu tahun. setipa rencana anggaran yang diajukan kepada negara dilakukan 

proses penyusunan anggaran pada kementerian, tujuannya adalah untuk 

menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi 

ketidakpastiannya dan memberikan pengarahan yang jelas bagi setiap kegiatan 

yang dilaksanakan kementerian. Dalam laporan realisasi anggaran ada yang 

nominal yang digunakan tetap sama dengan RKA K/L tetapi ada juga yang 

berbeda tergantung dari kebutuhan pemerintah tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses Penyusunan anggaran 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan tugas bagian umum, 

maka Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Bagian Umum Sebagai 

Koordiantor Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura tertarik mengambil Tema 

“Tinjauan Penyusunan Anggaran Bagian Umum pada Direktorat Jenderal 

Hortikultura Kementerian Pertanian” 

 

I.2  Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah laporan tugas akhir ini agar lebih terarah, maka perlu 

dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup tinjauan yang akan dibahas 
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dalam penulisan laporan Tugas Akhir, yaitu  membahas tentang Tinjauan 

Penyusunan Anggaran Pada Bagian Umum Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Seperti, Faktor-faktor yang terkait penyusunan angggaran Bagian Umum, 

Dokumen yang terkait penyusunan anggaran dan ralat anggaran, pihak-pihak yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran, proses penyusunan anggaran, dan proses 

dalam melukakukan ralat anggaran. 

 

I.3  Tujuan 

Berikut adalah beberapa tujuan penyusun dalam mengerjakan Tugas Akhir 

dan menjalankan Praktik Kerja lapangan, berikut tujuannya : 

1. Tujuan Umum 

a) Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai syarat 

kelulusan Diploma Tiga pada jurusan Akuntansi di universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan mengenalkan 

mahasiswa sesuai dengan dunia kerja sehingga meningkatkan 

kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang jurusannya. 

b) Untuk mengetahui Penyusunan Anggaran Bagian Umum Pada 

Direktorat Jenderal Hortikultura. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu Untuk 

mengetahui proses dalam penyusunan anggaran dan proses ralat anggaran 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

 

I.4  Sejarah, Visi danMisiDirektorat Jenderal Hortikultura  

Indonesia adalah sebuah negara agraris dengan memiliki iklim tropis yang 

berada pada garis katulistiwa. Mayoritas penduduknya Indonesia adalah petani 

yang dalam perkembangannya kemudian mengarah kepada industri, namun 

demikian sektor pertanian masih memiliki peran dan arti penting diantara sektor-

sektor lainnya seperti kehutanan, perikanan, parawisata dan lain sebagainya dalam 

mendukung perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia. 
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        Peran penting tersebut tidak luput ditopang dengan kebijakan pemerintah 

untuk membentuk sebuah institusi atau departemen untuk menangani pertanian 

Indonesia yaitu Departemen Pertanian Republik Indonesia. Departemen Pertanian 

RI pada saat ini memiliki 12 eselon I yang menangani 12 bidang salah satunya 

adalah Direktorat Jenderal Hortikultura yang khusus menangani pertanian sub 

sektor hortikultura. 

Direktorat Jenderal Hortikultura adalah unit kerja Eselon I di dalam 

Departemen Pertanian RI yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang unit Organisasi dan 

Tata Kerja Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2005, 

yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

299/Kpts/OT.140/7/2005 jo 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura dan Peraturan 

Menteri Pertanian No.341/Kpts/OT.140/9/2005jo12/ Permentan/OT.140/2/2007 

tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Direktorat 

Jenderal Hortikultura yang saat ini berdiri. 

Direktorat Jenderal Hortikultura dalam perkembangan organisasinya selalu 

dinamis dan berkembang mengikuti tuntutan perkembangan agribisnis di lapang 

mengingat perkembangan produk agribisnis hortikultura sangat potensial dan 

prospektif dimasa mendatang yang memerlukan pendekatan pertanian terpadu 

(PPT), serta permintaan dan prospek pasar yang terus berkembang seiring 

perkembangan jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan dan pendapatan 

masyarakat. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Hortikultura 

mengalami reorganisasi sebanyak 4 kali yaitu : 

1. Direktorat Jenderal Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman 

Direktorat Jenderal Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman berdiri 

didasari dengan dikeluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas 

Departemen Pertanian yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan 
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Menteri Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/3/2000 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 327/Kpts/OT.210/7/2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Pertanian. Direktorat Jenderal Produksi 

Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah pecahan dari Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan cikal bakal berdirinya 

Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura yang kemudian saat ini 

berdiri menjadi Direktorat Jenderal Hortikultura.Susunan organisasi 

Direktorat Jenderal Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah 

sebagai berikut : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

b. Direktorat Benih, 

c. Direktorat Tanaman Buah, 

d. Direktorat Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias, 

e. Direktorat Aneka Tanaman, 

f. Direktorat Perlindungan Tanaman. 

2. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 165 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian, dan Keputusan Presiden RI No : 172 tahun 2001, 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor : 01/Kpts/OT.210/1/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian 

99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Pertanian No : 392/kpts/OT.210/7/2001 dan dipertegas lagi 

dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura Nomor : 

01/HK.050/2/2003 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Eselon IV lingkup 

Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Direktorat Jenderal Bina 

Produksi Hortikultura memiliki susunan organisasi eselon II sebagai 

berikut : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, 
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b. Direktorat Perbenihan, 

c. Direktorat Tanaman Buah, 

d. Direktorat Tanaman Sayuran, Hias dan Aneka Tanaman, 

e. Direktorat Pengembangan Usaha, 

f. Direktorat Perlindungan Hortikultura. 

3. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 165 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian, dan Keputusan Presiden RI Nomor : 172 tahun 

2001, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor : 01/Kpts/OT.210/1/2001 junto Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor : 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 

99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 

258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian dan dipertegas lagi dengan keputusan Direktur 

Jenderal Bina Produksi Hortikultura Nomor : 01/HK.050/2/2003 tentang 

rincian tugas unit kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Bina 

Produksi Hortikultura, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura 

kembali mengalami reorganisasi dengan susunan eselon II sebagai berikut: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

b. Direktorat Perbenihan, 

c. Direktorat Tanaman Buah, 

d. Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, 

e. Direktorat Tanaman Hias, 

f. Direktorat Perlindungan Hortikultura. 

4. Direktorat Jenderal Hortikultura 

Dalam perkembangan selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Hortikultura mengalami reorganisasi menjadi Direktorat Jenderal 

Hortikultura sebagai mana diatur dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2005 dan ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 jo 

11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

341/Kpts/OT.140/9/2005 12/Permentan/OT.140/2/2007. Seperti 

diterangkan dimuka pada saat ini Direktorat Jenderal Hortikultura 

memiliki susunan organisasi eselon II sebagai berikut : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal. 

b. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi. 

c. Direktorat Budidaya Tanaman Buah. 

d. Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka. 

e. Direktorat Budidaya Tanaman Hias. 

f. Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura. 

Visi : 

“Terwujudnya Industri Hortikultura Ramah Lingkungan yang Kuat dan 

Mandiri untuk Kesejahteraan Petani” 

Misi : 

a. Melakukan percepatan pengembangan kawasan hortikultura yang 

ramah lingkungan, 

b. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen yang 

baik dengan pendekatan ramah lingkungan, 

c. Menguatkan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura, 

d. Menguatkan Sistem Perlindungan Hortikultura, serta mitigasi dan 

adaptasi dampak perubahan iklim, 

e. Mengembangkan pelaku usaha dan kelembagaan hortikultura yang 

profesional, 

f. Menerapkan tata kelola pengembangan hortikultura yang bersih, 

dan transparan dan profesional, 

g. Mendukung pengembangan bioindustri hortikultura berkelanjutan, 

h. Mendorong kerjasama dan kemitraan usaha serta perdagangan 

komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan. 
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Tujuan : 

a. Meningkatkan produksi hortikultura yang aman konsumsi, bermutu 

dan diproduksi secara ramah lingkungan, 

b. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, industri dan ekspor, 

c. Mempertahankan mutu dan menekan kehilangan produk 

hortikultura, 

d. Meningkatkan produksi dan ketersediaan benih bermutu, 

e. Menekan kehilangan hasil hortikultura akibat dari serangan OPT 

dan dampak perubahan lingkungan, serta kehilangan hasil 

pascapanen. 

 

I.5  Stuktur Organisasi 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP BAGIAN 

1. BAGIAN PERENCANAAN 

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pelaksanaan administrasi penyusunan program dan anggaran. 

b. Pelaksanaan adminstrasi kerja sama. 

Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas : 

a. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra; 

b. Menganalisis dan menelaah rencana kerja dan anggaran dari 

masing-masing unit kerja; 

c. Membahas dan menganalisis rencana kerja  

d. Menyusun, mambahas dan menelaah Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pagu indikatif, 

pagu sementara dan pagu defenitif; 

e. Menyusun, membahas dan menelaah usulan revisi kegiatan dan 

anggaran; 

f. Mendesain, menyusun restrukturisasi program, masterplan, 

pedoman penyusunan anggaran, kontrak kinerja dan penetapan 

kinerja tahunan serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 

g. Menganalisis laporan pelaksanaan tugas saluruh unit kerja; 

h. Penyusunan rencana usulan standard biaya khusus dan standar 

biaya umum; 

2. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan urusan administrasi keuangan dan 

perlengkapan; 

b. Koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis 

pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; 

c. Pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan untuk kebutuhan 

Direktorat berserta jajarannya, serta barang tertentu yang sifatnya 

mendesak untuk pimpinan; 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai 

dengan rencana kerja; 
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b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan 

keuangan; 

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang 

perlengkapan; 

e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan 

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai; 

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; dan 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

3. BAGIAN UMUM 

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis administrasi umum, kepegawaian, dan tata 

usha dan rumah tangga; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi 

administrasi umum, kepegawaian, dan tata usha dan rumah tangga; 

c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Umum mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 

c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis administrasi umum dan 

kepegawaian; 

d. Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi 

bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan 

kepegawaian; 

e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi; 

f. Melakukan koordinasi pengelolaan kepegawaian; 

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 
 

 
 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4. BAGIAN EVALUASI DAN LAYANAN REKOMENDASI 

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan di bidang Evaluasi; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Evaluasi; 

c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Evaluasi; 

d. Pencarian informasi masing yang berkaitan dengan produk 

hortikultura. 

Bagian Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai rincian 

tugas: 

a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan Seksi. 

c. Menyiapkkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan 

informasi. 

d. Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi pembangunan; 

e. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

f. Memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; 

g. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pengguna barang/jasa; 

h. Menghimpun dan mengkompilasi data laporan berkala (bulanan, 

triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan; 
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I.6  Kegiatan Kementerian 

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di 

bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, 

Kementerian Pertanian menjalankan fungsi: 

1. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian. 

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Pertanian. 

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian. 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan. 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas dalam membantu menteri 

pertanian memproduksi sayuran dan buah dengan cara yang ramah lingkungan. 

 

I.7  Manfaat 

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Lapangan pada Bagian Umum Direktorat 

Jenderal Hortikultura terbagi menjadi dua, antara lain:  

1. Manfaat Umum 

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai 

bagaimana proses penyusunan anggaran dipemerintah dan ralat anggaran 

jika diperlukan. 

2. Manfaat Khusus 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan tentang 

penyusunan anggaran dan ralat anggaran pada bagian umum 

direktorat jenderal hortikultura. 

b. Manfaat Praktis 

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagaimana 

proses penyusunan anggaran dan proses ralat anggaran bagian 

umum direktorat jenderal hortikultura sudah sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku atau tidak. 
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