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KATA PENGANTAR

Reformasi 1999 telah melahirkan pendekatan baru dalam pengelo-
laan pemerintahan di Republik Indonesia dari pendekatan sentralistik 
menjadi pendekatan desentralisasi yang ditandai dengan adanya otonomi 
daerah pada sebagian besar kewenangan pemerintahan. Kondisi ini me-
nuntut pemerintah daerah untuk berjalan secara professional dengan 
mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang daerah. Pada saat yang sama, akuntabilitas 
pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi sesuatu yang sangat urgent 
untuk mendukung transparansi dan penyediaan informasi untuk peng-
ambilan berbagai keputusan pemerintah.

Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat proses 
reformasi keuangan pemerintah daerah menuju yang lebih baik. Dalam 
kurun waktu 15 tahun reformasi akuntansi keuangan pemerintah daerah, 
ber bagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah pusat dan daerah guna 
meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan pemerintah 
daerah kepada publik. Akan tetapi, dalam perkembangannya masih 
banyak pemerintah daerah yang belum berhasil mendapatkan laporan 
ke uangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian sebagaimana yang 
diharapkan oleh publik. Diharapkan, kehadiran buku ini dapat menjadi 
re ferensi dalam proses pendidikan sumber daya manusia berkualitas yang 
masih terbatas dan kurangnya baik untuk lingkungan staf pemerintah 
maupun terhadap mahasiswa yang merupakan calon sumber daya bagi 
institusi pemerintah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini termasuk LP3M yang telah 
menyediakan hibah penulisan buku ini. Semoga Allah SWT membalasnya 
dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak.

Yogyakarta, 31 Juli 2016

Penulis
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SIKLUS PENGELOLAAN 
KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH

Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak tahun 2000, di Indonesia telah 
dilak sanakan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang 
(UU) no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 25 
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Peme rintah Daerah 



2 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masya-
rakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang meng-
atur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat se-
tempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom meliputi 
pro pinsi, kabupaten maupun kota dimana pemerintahannya adalah 
peme rintahan propinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan 
kota. Pada pemerintahan tersebut tentunya tidak terlepas dengan suatu 
aspek keuangan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah Daerah yang sering kita dengar adalah istilah yang 
meru juk kepada Kepala Daerah dan Jajarannya dari Suatu Daerah Otonom 
baik di level Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Sehingga, Pemerintah 
Daerah memiliki maksud yakni Gubernur, Bupati, dan/ atau Walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
dimana salah satu aspek yang dikelola adalah keuangan daerah. 

Definisi Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Definisi ini adalah definisi 
yang merujuk kepada UU No 17 tahun 2003 pasal 1. Dari definisi ter-
sebut dapat difahami bahwa keuangan daerah tidak terbatas kepada uang 
dalam bentuk “kas”, tetapi juga mencakup uang dalam bentuk “non-
kas”, misalnya aset atau kekayaan daerah dalam bentuk asset tetap ber-
wujud, seperti: jalan aspal, jembatan pasar, puskesmas, rumah sakit, dan 
lain sebagainya. Namun, bukan berarti asset daerah yang tidak dapat di-
ukur dengan uang bukan bagian dari keuangan daerah yang diabaikan 
pelaporannya pada laporan keuangan. Asset daerah yang sulit diukur de-
ngan uang, misalnya bangunan bersejarah seperti; candi, masjid, keraton, 
dan lain sebagainya tetap masuk kategori sebagai bagian dari keuangan 
daerah. Hanya saja pelaporannya diperlakukan secara khusus, yakni 
hanya disampaikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Secara 
khu sus, pada UU No 17 tahun 2003 pasal 2 dijelaskan secara rinci hal-hal 
yang termasuk dalam keuangan daerah, yakni:
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a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 
uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan daerah;

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rang ka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan 
umum;

Untuk mencapai tujuan pemerintahan, keuangan daerah harus 
dikelola dengan baik, yaitu berdasar asas umum yang meliputi: (1) ke-
uang an daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undang an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masya rakat; (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun 
dite tapkan dengan peraturan daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengelolaan keuangan 
di pemerintah daerah baik pemerintah propinsi, kabupaten, maupun 
pemerintah kota yang meliputi beberapa tahap, yakni: perencanaan, 
pe lak sanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan Daerah. 

Masing masing tahap pengelolaan keuangan daerah tersebut mem-
butuhkan input dan menghasilkan output dimana output dari tahapan per-
tama menjadi input bagi tahapan berikutnya. Tahap Perencanaan adalah 
suatu tahap dimana pemerintah merumuskan tujuan jangka panjang, tu-
juan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek beserta program, ke-
giatan, dan anggaran yang mencerminkan strategi pemerintah dalam 
rangka pencapaian tujuannya. Perencanaan meliputi perencanaan jangka 
pan jang yaitu perencanaan pemerintah daerah yang ingin dicapai dalam 
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jangka waktu 20 sampai dengan 25 tahun yang tertuang dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); perencanaan 
jangka menengah merupakan perencanaan pemerintah daerah yang 
ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang 
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD); perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan peme-
rintah daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 tahun yang 
ter tuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka pendek atau 
diistilahakan sebagai Renjana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Input 
dari perencanaan jangka pendek antara lain adalah RPJP dan RPJM itu 
sen diri, sedangkan output dari suatu perencanaan jangka pendek adalah 
suatu program, kegiatan dan anggaran yang tertuang di dalam Anggaran 
Pen dapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD sebagai input dari proses perencanaan jangka pendek 
merupakan output bagi pelaksanaan APBD berupa pelaksanaan penerimaan 
daerah, pelaksanaan belanja daerah, dan pelaksanaan pembiayaan daerah. 
Dalam aturan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan bahwa pemerintah 
daerah dilarang melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran dana 
se belum APBD ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan pendapatan, 
belanja maupun pembiayaan dibutuhkan suatu sistem dan prosedur yang 
baik yang dapat mendorong terlaksananya pelaksanaan tersebut secara 
ekonomis dan efisien serta transparan dan akuntabel. Sistem tersebut 
dikenal dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi sistem 
dan prosedur penerimaan kas, sistem dan prosedur pengeluaran kas dan 
sistem pengelolaan kas di Satuan Kerja Perangkan Daerah. Output dari 
penatausahaan keuangan daerah adalah suatu bukti transaksi maupun 
bukti kejadian dari sistem dan prosedur yang telah dilaksanakan. Output 
berupa bukti transaksi tersebut merupakan input bagi proses selanjutnya 
yaitu proses pelaporan keuangan daerah yang di dalamnya merupakan 
proses akuntansi yang meliputi: pencatatan, pengklasifikasian, dan penyu-
sunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Lapran Kauangan. Laporan-
Laporan keuangan tersebut menjadi input bagi pemerintah daerah untuk 
pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah dimana sebelumnya 
dilakukan audit secara independen terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa 
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Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut menjadi 
bahan bagi DPRD dan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengkritisi 
ke bijakan pemerintah daerah dimana hasil evaluasi dan hasil kritikan 
DPRD dan masyarakat tersebut menjadi masukan bagi pemerintah daerah 
pada tahapan perencanaan. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan 
bahwa proses pengelolaan keuangan daerah membentuk suatu siklus 
yang harapannya semakin tahun siklus tersebut akan menjadi 

Perencanaan dan 
Penganggaran 
Pemerintahan 

Daerah 

Pemeriksaan dan 
Pengawasan 

Keuangan Daerah 

Pelaksanaan & 
Penatausahaan 

Keuangan 
Pemerintahan Daerah 

Pertanggungjawaban 
& Pelaporan 

Keuangan Daerah 

Gambar 1.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur 
meng gunakan peraturan perundangan. Peraturan perundangan meliputi 
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Selain itu ada 
pula Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden. Peraturan Perundangan 
ter sebut masuk dalam tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia 
dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan 
yang lebih tinggi (Lex Speciale derogate lax generale). 

Landasan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah: 
Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang 32 dan 33 tahun 2004 
tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang 
Keuang an Negara, Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang 25 tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan 
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Peme ritah no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

 

 

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

Pengelolaan keuangan 
PEMDA

PP 58/2005 

PP 71/2010 

UU 32/2004 

Gambar 1.2. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
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Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan definisi keuangan daerah!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah otonom!
3. Jelaskan bentuk-bentuk perencanaan daerah berdasarkan jangka 

waktu perencanaannya!
4. Jelaskan aspek-aspek keuangan daerah berdasarkan input, proses 

dan output!
5. Jelaskanlah landasan hukum pengelolaan keuangan daerah!
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SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL DALAM STRUKTUR 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH

Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (direferensi lain disebut Sistem Pengen-
dalian Intern) adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi 
dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan 
di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik 
organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, men-
dorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 
mana jemen yang telah ditetapkan. 
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Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengen-
dalian intern adalah:
1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan sasaran dari pengendalian intern adalah:
1. Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien.
2. Laporan Keuangan yang handal/akuntabel
3. Perlindungan asset
4. Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi
5. keseduaan dengan hukum dan peraturan –peraturan yang berlaku
6. Membantu menentukan kebijakan manajerial

Sistem pengendalian intern memiliki tiga fungsi utama, yaitu:(1) 
Preventive Control; (2) Detective Control dan (3) Corrective Control.

Preventive Control dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi 
yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keaku-
ratan data akuntansi. Contoh: adanya pemisahan fungsi  dan tanggung 
jawab antar unit organisasi.Detective Controlmerupakan aktifitas untuk 
mene mukan kejadian/peristiwa yang kurang baik seperti pemborosan 
operasional. Sedangkan Corrective Controlmerupakan aktifitas yang 
diran cang untuk memperbaiki masalah – masalah yang ditemukan melalui 
Detective Control.

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mene-
rapkan unsur-unsur pengendalian internal dengan menempatkan pihak-
pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan secara terpisah sebagai 
berikut:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)

Dalam hal pengelolan keuangan daerah, kepala daerah (Gubernur, 
Bupati dan Walikota) selaku kepala pemerintah daerah berperan sebagai 
Peme gang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) dan ber-
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tindak mewakili pemerintah daerah dalam hal kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemegang 
ke kuasaan pengelolaan keuangan daerah ini memiliki hak untuk menen-
tukan kebijakan penggunaan uang dan kekayaan daerah seperti kebijakan 
ren cana strategis, arah kebijakan pembangunan, dan prioritas anggaran. 
Dalam kenyataannya kepala daerah merupakan jabatan politik yang 
memi liki peran yang luas tidak sekedar masalah administrasi namun juga 
masalah strategi di pemerintahan sehingga kekuasan pengelolaan keuang-
an daerah selanjutnya dilimpahkan untuk dilaksanakan kepada:
a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat 

Penge lola Keuangan Daerah (PPKD).
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Peng-

guna Anggaran Daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koord PKD)

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu ada koor-
dinasi antar pengguna anggaran dan antara pengguna anggaran dengan 
penge lola keuangan daerah.Untuk itu diangkatla jabatan sekretaris 
daerah (Sekda) yangkemudian bertindak selaku koordinator pengelolaan 
ke uangan daerah. 

Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)

PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugasdalam pelaksanaan 
penge lolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peaturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawab-

an pelaksanaan APBD;

PPKD juga sekaligus berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah 
(BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal:
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1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perang-

kat Daerah (DPA- SKPD);
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

penge luaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ atau lembaga kkeuangan lainnya yangtelah ditunjuk;
7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelak-

sanaan APBD;
8. menyipan uang daerah;
9. menetapkan SPD
10. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausaha-

kan investasi;
11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama pemerintah daerah;
13. mela ksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
14. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
15. melakukan penaguhan piutang daerah;
16. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
17. menyajikan informasi keuangan daerah;
18. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)

Untuk membantu tugasnya, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat 
di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD 
yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.Dalam menjalankan 
tugas nya Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.Kuasa BUD 
mempunyai tugas:
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1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D; dan 
4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kuasa BUD 
juga melaksanakan wewenang 
1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yangtelah ditunjuk;
2. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelak-

sanaan APBD;
3. menyipan uang daerah;
4. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausaha-

kan investasi;
5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
6. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
8. melakukan penaguhan piutang daerah

Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah (PA)

Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah di lingkungan 
pemerintah daerah adalah Kepala SKPD (Dinas/Badan/Kantor). PA ini 
tidak memiliki hak menentukan kebijakan strategis anggaran, melainkan 
hanya mempunyai hak menggunakan anggaran dan barang yang merupa-
kan pelimpahan tugas dari kuasa pengelola keuangan daerah. Dalam 
proses penganggaran (APBD) PA memiliki hak usul tetapi tidak memiliki 
hak untuk memutuskan apakah usulan anggaran akan disahkan menjadi 
RAPBD dan selanjutnya menjadi APBD atau tidak. PA secara ditail mem-
punyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja;
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4. melaksanakan anggaran SPKD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinya;
9. mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tang-

gungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipim-

pinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang 

lain nya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
13. pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggungjawab atas pelak-

sanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris darah.

Pejabat pengguna anggaran (Kepala SKPD) dalam melaksanakan 
tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit 
kerja (Kepala Bidang/Kabid) pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ 
pengguna barang. Pelimpahan wewenang ditetapkan oleh kepala daerah 
atas usul kepala SKPD. Penetapan kepala unit kerja pada SKPD berdasarkan 
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang 
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan 
per tim bangan objektif lainnya.

Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas nya kepada pengguna anggaran /pengguna barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK)

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melak-
sanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja 
SKPD selalu PPTK.PPTK sebagaimana dimaksud mempunyai tugas men-
cakup:
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1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan.

Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan per-
timbangan objektif lainnya. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/
KPA.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran 
yang dimuat dalam DPA- SKPD, kepala SKPD menetapkan jabatan yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat 
penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK SKPD inilah fungsi 
yang berperan menjalankan fungsi akuntansi di SKPD (Akuntan Internal 
di SKPD). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas:
1. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran;
3. menyiapkan SPM; dan
4. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap 
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 
negara/daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.

Bendaharawan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan 
dan bendahara pengeluaran sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan 
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada 
SKPD. Sesuai namanya, bendahara penerimaan bertugas melakukan pene-
rimaan kas daerah,menyerahkannya kepada BUD, dan mencatat tran saksi 
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tersebut. Bendahara pengeluaran bertugas menerima transfer uang dari 
BUD dan mengirimkannya (transfer) kepada SKPD yang meminta uang 
kepada BUD untuk membiaya kegiatan SKPD tersebut. Bendahara pene-
rimaan tidak boleh melaksanakan tugas pengeluaran kas atau mentransfer 
sejumlah uang kepada SKPD untuk membiayai kegiatan SKPD karena hal 
itu merupakan tugas dari bendahara pengeluaran. Sebaliknya, bendahara 
pengeluaran tidak boleh melaksanakan tugas penerimaan kas daerah 
karena itu adalah tugas dari bendahara penerimaan. Jika hal tersebut di-
langgar maka akan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi untuk 
kasus penyalahgunaan wewenang.

Di luar konteks yang dijelaskan di atas, bendahara penerimaan dan 
bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan 
pen jualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ 
penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lem baga 
keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan ben-
dahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas nya kepada PPKD selaku BUD.

 

PKPKD
(GUB/BUP/WALIKOTA) 

KOORD. PKD: SEKDA
PPKD/BUD (KA BPKD/KA 

BAG/BIRO KEU) 

PA(PENGGUNA
ANGGARAN) 

KUASA BUD 

KPA/KUASA
PENGGUNA 
ANGGARAN 

PPTK/PEJABAT 
PELAKSANA 

TEKNIS 
KEGIATAN 

PPK/PEJABAT 
PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN 

BENDAHARA

PA(PENGGUNA
ANGGARAN) 

PA(PENGGUNA
ANGGARAN) 

Gambar 2.1. Struktu Organisasi Pemda Secara Umum
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ENTITAS ELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI DI 
LINGKUNGAN PEMDA

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan daerah yang 
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan 
akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang 
ditetapkan, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 
tahun 2010. Entitas akuntansi hanya memiliki kewajiban melaksanakan 
akun tansi tetapi tidak memiliki kewajiban membuat laporan keuangan 
utuh yang bertujuan umum. Namun demikian, kesalahan dan kecurangan 
yang terjadi pada entitas akuntansi tetap menjadi tanggung jawab entitas 
akuntansi tersebut. entitas akuntansi di lingkungan pemda biasanya ada-
lah SKPD yang tidak berlaku sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (bukan SKPKD).

Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan 
daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 
keten tuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan 
pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum 
sesuai dengan SAP yang diatur dalam PP 71 tahun 2010. Entitas pelaporan 
ter diri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-
masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah 
pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan 
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pada konteks 
pemerintah daerah, entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang 
diwakili oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Namun 
secara teknis, penyusunan pelaporan keuangan dilakukan oleh PPKD.
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Garis pemberian kuasa pengelolaan keuangan daerah

Garis penugasan penggunaan  keuangan daerah 

**

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Kepala Daerah 
(Gubernur/Bupati/Walikota) 

SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 

PPKD* 

Public-
Stakeholders 

Keterangan: 

Alur pelaporan 

Alur penyerahan kuasa pengelolaan dan penugasan penggunaan keuangan daerah 

* PPKD membuat laporan keuangan konsilidasian (gabungan) dari semua SKPD atas nama kepala 
daerah selaku pemilik kuasa pengelolaan keuangan daerah. 

**Pelaporan keuangan pemda oleh kepala daerah kepada semua public-stakeholdersdilakukan setelah 
laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Gambar 2.2. Skem Alur Pelaporan, Penyerahan Kuasa Pengelolaan dan 
Penugasan Penggunaan Keuangan Daerah
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah definisi sistem pengendalian intern!
2. Jelaskanlah perbedaan darifungsi preventive control, detective control 

dan corrective control!
3. Siapakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) 

dan bagaimanakah pelimpahan wewenangnya di tingkat Daerah?
4. Jelaskanlah perbedaan PKPKD, Koordinator Pengelolaan Keuangan 

Daerah (PKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan 
Pengguna Anggaran (PA)!

5. Jelaskan perbedaan tugas PPTK dengan PPK SKPD!
6. Jelaskan tugas bendaharawan penerimaan dan pengeluaran daerah!
7. Jelaskan yang dimaksud dengan entitas akuntansi dan entitas pela-

poran dan jelaskan perbedaannya!
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DASAR-DASAR PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH

Gambaran Umum Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah

Ketika kita mengkaji akuntansi keuangan pemda, maka tidak 
akan lepas dengan penatausahaan keuangan yang diatur secara ditail di 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoneia. Pe na-
tausahaan keuangan daerah adalah suatu sistem akuntansi yang dilak-
sanakan baiksecara manual maupun berbasis sistem informasi yang 
dilaksanakan untuk melakukan proses pencatatan, administrasi, dan pela-
poran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan berdasarkan pada APBD yang telah ditetapkan sebe-
lumnya.

Penatausahaan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan trans-
paransi dan akuntabilitas penerimaan, penggunaan, pertanggungjawaban, 
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dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Untuk itu, maka penata-
usaha an keuangan harus mengandung struktur pengendalian internal 
yang baik.

Aspek-aspek pokok yang ada pada penatausahaan keuangan daerah 
paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk masing-

masing SKPD
2. Pelaksanaan Pendapatan Daerah
3. Pelaksanaan Belanja Daerah
4. Pelaksanaan Pembiayaan Daerah
5. Akuntansi Keuangan Daerah

Secara sistematis aspek-aspek pokok penatausahaan keuangan 
daerah di atas membentuk suatu tahapan sebagai berikut:
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Secara sistematis aspek-aspek pokok penatausahaan keuangan daerah 
di atas membentuk suatu tahapan sebagai berikut:
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Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) dan Anggaran Kas

APBD merupakan suatu dokumen yang berisikanrencana program 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode tertentu yang 
telah diuraikan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
Setelah APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya akan dila-
kukan pelaksanaan APBD tersebut, baik pelaksanaan pendapatan, pelak-
sanaan belanja, maupun pelaksanaan pembiayaan. 

Perlu diingat bahwa, APBD bukanlah suatu dokumen yang men-
jadi landasan penerimaan dan pengeluaran dana karena APBD masih 
merupakan suatu bentuk perencanaan, sehingga diperlukan dokumen 
yang dapat dijadikan landasan oleh pemerintah untuk menerima dan 
menge luarkan dana sesuai dengan rencana yang tertuang di dalam 
APBD tersebut. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang dijadikan dasar oleh 
SKPD untuk pelaksanaan penerimaan maupun pencairan dana sesuai 
ren cana yang tertuang di dalam APBD tersebut. Dokumen ini berisikan 
uraian pendapatan dan pembiayaan yang akan diterima dan belanja dan 
pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai de-
ngan APBD berdasarkan periode triwulanan. Pembahasan lebih lanjut 
mengenai DPA-SKPD akan dibahas pada BAB 5. 

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai APBD, pengeluaran 
dana dilakukan mendasarkan juga pada kondisi penerimaan dana yang 
di da patkan oleh pemerinta daerah.Artinya, bahwa belanja daerah dapat 
dilakukan apabila pemerintah daerah telah menerima dana dari sumber 
pendapatan maupun pembiayaan penerimaan. Dalam rangka mengelola 
dana pemerintah daerah, supaya tidak terjadi kekurangan dana pada 
saat membutuhkan pengeluaran dana, dan sebaliknya terjadi kelebihan 
dana pada saat tidak ada pengeluaran dana, maka dibutuhkan suatu do-
kumen untuk mengatur lalu lintas dana tersebut. Anggaran kas (cash 
budget) merupakan instrumen yang digunakan untuk kepentingan di 
atas. Anggaran kas adalah dokumen yang berisi perincian pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan yang diuraikan dengan basis bulanan. Lebih 
ditail mengenai anggaran kas dipaparkan pada Bab 6.
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Proses penyusunan dan penerbitan DPA-SKPD dan Anggaran Kas 
ada lah sebagai berikut (sumber: Permendagri no 13 tahun 2006): 
1. Setelah anggaran ditetapkan, selanjutnya PPKD meminta kepada 

semua kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan 
DPA-SKPD dan rancangan Anggaran Kas. Dalam rancangan DPA-
SKPD tersebut dirinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, 
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, 
dan rencana penarikan dana tiap- tiap satuan kerja serta pendapatan 
yang diperkirakan dalam basis triwulanan (per tiga bulan). Sedang-
kan untuk rancangan Anggaran Kas, rencana penerimaan dan penge-
luaran dana disusun berbasis bulanan. 

2. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan 
Anggaran Kas yang telah disusunnya kepada PPKD. Selanjutnya PPKD 
menyam paikan rancangan DPA-SKPD dan rancangan Anggaran Kas 
secara komprehensif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD dipimpin oleh Sekda) untuk diverifikasi bersama-sama 
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

3. TAPD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada Sekda untuk 
me minta persetujuan dan rancangan Anggaran Kas kepada PPKD 
untuk disyahkan menjadi anggaran kas Pemda.

4. Setelah menyetujui rancangan DPA-SKPD, Sekda menyerahkan 
rancangan DPA-SKPD kepada PPKD untuk disyahkan menjadi DPA-
SKPD

5. DPA-SKPD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPD yang 
bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

6. Anggaran Kas Pemda digunakan sebagai dasar pembuatan Surat 
Penye diaan Dana (SPD) oleh PPKD

7. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh ke-
pala SKPD selaku pengguna anggaran/ barang.
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Gambar 3.1. Alur Penyusunan DPA-SKPD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah aliran kas masuk yang cukup pasti dari 
peristiwa masa lalu dan mempengaruhi ekuitas dana. Pendapatan daerah 
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain 
pen dapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah; 
Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Perimbangan meli-
puti: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus. 
Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi: Pendapatan dari Dana Hibah, 
Pen dapatan dari Dana Darurat. Dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pen dapatan daerah, diperlukan prinsip-prinsip penerimaan daerah yang 
harus dilaksanakan sebagai bagian dari struktur pengendalian internal 
pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum 

daerah yaitu kas besar pemerintahan daerah. Bendahara penerimaan 
wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum 
daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Setiap 
penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran 
dimaksud. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
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ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas 
memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak 
pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan 
penerimaan tersebut. Penerimaan SKPD merupakan penerimaan 
daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. 
Prinsip tersebut merupakan prinsip bruto yang berlaku pada 
pengelolaan kas daerah yaitu bahwa dana penerimaan harus masuk 
tercatat secara total di kas daerah sebelum digunakan untuk belanja 
daerah.

2. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara 
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan 
bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan 
dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan 
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 
Prinsip tersebut diterapkan untuk memenuhi definisi keuangan 
negara bahwa semua hak dan kewajiban negara (termasuk pemerintah 
daerah) yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan lingkup 
keuangan negara sehingga tidak dapat diklaim atau dimiliki oleh 
seseorang.

3. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera 
disetor ke kas umum daerah dan yang berbentuk barang menjadi 
milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

4. Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian 
tuntunan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan 
pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian 
penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian 
kelebihan penerimaan yanng terjadi pada tahun-tahun sebelummnya 
dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. Prinsip ini untuk 
memenuhi prinsip periodisasi dalam akuntansi dimana anggaran 
disusun dan dilaksanakan berbasis tahunan.

5. Penyetoran ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah 
yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota 
kredit.
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6. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja 
dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

7. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya.

9. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Belanja adalah aliran kas keluar yang cukup pasti yang disebabkan 
dari peristiwa masa lalu dan mempengaruhi ekuitas dana. Belanja 
daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan; program dan kegiatan; serta 
kelompok dan jenis rekening. Urusan meliputi urusan wajib dan urusan 
pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap 
pemerintah daerah. Urusan pilihan adalah urusan yang tidak wajib atau 
tidak harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah, namun apabila 
pemerintahan daerah memiliki potensi, suatu urusan dapat dilaksanakan. 
Belanja untuk urusan wajib meliputi belanja untuk urusan di bawah ini: 
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera



28 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan olah raga
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
21. Ketahanan pangan
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan informatika
26. Perpustakaan

Belanja untuk urusan pilihan meliputi belanja yang digunakan 
untuk menyelenggarakan urusan di bawah ini:
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan sumber daya mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Ketransmigrasian

Program adalah kumpulan kegiatan yang sejenis untuk mencapai 
tuju an serta visi dan misi pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut 
pro gram dan kegiatan mendasarkan pada program dan kegiatan dari 
masing-masing SKPD pada masing-masing Pemerintah Daerah.

Kelompok rekening belanja meliputi belanja tidak langsung dan 
belanja langsung. Belanja tidak langsung diuraikan lagi menjadi: Belanja 
Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan; 
Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tidak 
Terduga.
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Belanja langsung diuraikan menjadi belanja pegawai, belanja barang 
dan jasa, dan belanja modal.
Prinsip-prinsip dalam belanja daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah tidak termasuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 
atau DPA- SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD. 

4. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP, SPM, 
SP2D

5. SPP dan SPM meliputi UP, GU, TU, LS

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluara yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun aggaran berikutnya. 
Prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah adalah sebagai 
berikut:
1. Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daearah.
3. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah 
jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah 
tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

4. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud paling tinggi sejumlah pagu 
dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan 
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan dengan yang ditetapkan 
da lam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
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5. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum 
daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa 
BUD atas persetujuan PPKD.

6. Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang- undangan.

7. Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah didasarkan 
pada bukti penerimaan yang sah.

8. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman 
yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan

9. Penerimaan pinjaman daerah dalam bentuk mata uang asing dibuku-
kan dalam nilai rupiah.

10. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada 
per janjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian 
pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi 
tang gungan pihak peminjam

11. Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan 
dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan 
jum lah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

12. Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang 
ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan 
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD 
atas persetujuan PPKD.

13. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah 
berkenaan.

14. Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayar 
sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan 
prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah. Yang harus 
diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

15. Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan 
kepala daerah atas persetujuan DPRD.

16. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah 
daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah 
dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
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Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan akuntansi keuangan daerah, pemerintah 
daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu 
kepada standar akuntansi pemerintahan, (PP 71 tahun 2010). Sistem dan 
Prosedur Akuntansi di Pemerintahan Daerah dapat dibedakan menjadi 
sistem akuntansi pokok dan sistem akuntansi pendukung. Sistem dan 
pro sedur akuntansi pokok meliputi: penjurnalan, posting, penyusunan 
Neraca Percobaan, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi 
pendukung meliputi sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, 
sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi aset, 
dan sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah dite-
tapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah 
tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah berdasarkan standar 
akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang 
kebijakan akuntansi.
Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. Sistem dan prosedur akuntansi aset;
d. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
e. Sistem dan prosedur akuntansi pokok.

Sistem dan prosedur akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengen-
dalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
meliputi: 
1. Lingkungan pengendalian: aspek yang menetapkan corak suatu 

orga nisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 
Ling kungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 
pengendalian intern yang lain.

2. Penaksiran atau penilaian risiko: identifikasi entitas dan analisis 
terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk 
suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. Aktivitas Pengendalian: kebijakan dan prosedur yang membantu 
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik dan 
benar.
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4. Informasi dan komunikasi: pengidentifikasian, penangkapan, dan 
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memung-
kinkan orang melakukan tanggung jawab mereka.

5. Monitoring atau Pemantauan: proses yang menentukan kualitas 
kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penatausahaan keuangan daerah!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan APBD!
3. Apakah beda APBD dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah?
4. Jelaskan proses penyusunan dan penerbitan DPA-SKPD dan Anggaran 

Kas berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006!
5. Jelaskanlah prinsip-prinsip dalam belanja daerah!
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4Bab

SISTEM 
DAN PROSEDUR PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN KAS

Definisi Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas merupakan interaksi dari 
sub-sub sistem meliputi personil, dokumen, catatan, dan laporan serta 
urutan-urutan operasional dalam rangka menatausahakan dan mencatat 
penerimaan kas pemerintah daerah. Prinsip-prinsip SPI terkandung 
di dalam sistem dan prosedur penerimaan kas antara lain diwujudkan 
dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan peme-

rintahan daerah dikelola dalam APBD. 
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima 

pen dapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau pene-
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rimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
per undang-undangan. 

3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 
pengeluaran (Asas BRUTO), kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan. 

4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening 
kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang 
kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan trans-
portasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan 
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 

5. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank 
peme rintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD 
menerima Nota Kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah 
dapat dilakukan dengan beberapa cara alternatif: sebagai berikut:
a. Disetor melalui bendahara penerimaan
b. Disetor melalui bendahara penerimaan pembantu
c. Disetor langsung ke bank
d. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor 

pos

URAIAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS 
PEMERINTAH DAERAH

Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan

A.1.  Pihak Terkait
1).  Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah dan SKR 

(Surat Ketetapan Retribusi) kepada Bendahara Penerimaan
 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Ben-

dahara Penerimaan melalui PPK SKPD
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2).  Bendahara Penerimaan
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-

Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi
 Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan 

dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna 
Anggaran

 Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti lain yang sah

 Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang 
sah kepada Wajib Pajak/Retribusi

 Menyerahkan uang yang diterimanya dan STS ( Surat Tanda 
Setoran) pada Bank

 Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyam-
paikan ke BUD

 Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Pene rimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku 
BUD. 

3).  PPKD Selaku BUD
 Dalam kegiatan ini, PPKD Selaku BUD memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Ben-

dahara Penerimaan melalui PPK SKPD
 Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan per-

tanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka 
re konsiliasi penerimaan 

A.2. Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Daerah/Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan. 
Bendahara Penerimaan memverifikasi penerimaan uang dengan SKP 
Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara 
Pene rimaan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti 
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Lain yang Sah. Bendahara menyerahkan STS kepada Bank dan Surat Tanda 
Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada Wajib Pajak/Retribusi.

Langkah 2
BUD menerima Nota Kredit dari Bank atas STS yang diterimanya 

dari Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan menggunakan SKP 
Daerah/SKR sebagai dokumen sumber untuk melakukan penatausahaan 
pene rimaan.

A.3. Bagan Alir 
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Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan 
kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin 
membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan 
atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. 
Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti 
penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya 
kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan pembantu wajib 
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah 
paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

B.1. Pihak Terkait
1.  Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

 Menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah dan SKR 
(Surat Ketetapan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pem-
bantu

 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Ben-
dahara Penerimaan melalui PPK SKPD

2.  Bendahara Penerimaan Pembantu
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas 

sebagai berikut:
 Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-

Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi
 Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan 

dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna 
Anggaran

 Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti lain yang sah

 Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang 
sah kepada Wajib Pajak/Retribusi

 Menyerahkan uang yang diterimanya dan STS ( Surat Tanda 
Setoran) pada Bank
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 Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyam-
paikan ke BUD

 Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Pene rimaan kepada Bendahara Penerimaan. 

3.  Bendahara Penerimaan
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Ben-

dahara Penerimaan Pembantu melalui PPK SKPD 
 Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan per-

tang gungjawaban penerimaan yang disampaikan bendahara 
pene rimaan Pembantu

B.2. Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada Bendahara 
Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan Pembantu memverifikasi 
penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah 
mela kukan verifikasi, Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan STS 
dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

STS diserahkan kepada Bank sedangkan Surat Tanda Bukti Pem-
bayaran/Bukti Lain yang Sah diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi. 
SKP Daerah/SKR diserahkan kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara 
pene rimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan per-
tang gungjawaban penerimaan.

Langkah 2
BUD menerima Nota Kredit dari Bank atas STS yang diterimanya 

dari Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan Pembantu 
menggunakan SKP Daerah/SKR sebagai dokumen sumber untuk melaku-
kan penatausahaan penerimaan.
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B.3. Bagan Alir 
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Pendapatan Daerah Melalui Bank Kas Daerah

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah 
dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran 
dari Bendahara Penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran 
tersebut akan membuat Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak 
Ketiga dan Nota Kredit untuk diberikan kepada BUD.

C.1. Pihak Terkait
1. Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah dan SKR 

(Surat Ketetapan Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi dan 
Bendahara Penerimaan 

2.  Bank Kas Daerah
 Dalam kegiatan ini, Bank Kas Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

 Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-
Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi

 Menerbitkan Slip Setoran/Bukti Setoran Lain yang sah dan 
Nota Kredit

 Menyerahkan Slip Setoran/ bukti lain yang sah kepada Wajib 
Pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD

3.  Bendahara Penerimaan
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/

Retribusi

C.2. Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada Benda-
hara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. 

Langkah 2
Bank Kasda menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian 

membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada 
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Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD. 
Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan Bukti Setoran kepada Bendahara 
Penerimaan.

Langkah 3
Bendahara Penerimaan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah 

dari Wajib Pajak/Retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen 
sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP 
Daerah/SKR.

C.3.  Bagan Alir 
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Pendapatan Daerah Melalui Bank Lain

Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan 
atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
ben dahara penerimaan. Bank badan, lembaga keuangan atau kantor pos 
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah 
paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bank, 
badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan 
selu ruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban ditetapkan tersendiri 
melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah.

D.1. Pihak Terkait
1. Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah dan SKR 

(Surat Ketetapan Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi dan 
Bendahara Penerimaan 

2.  Bank Lain
 Dalam kegiatan ini, Bank Lain memiliki tugas sebagai berikut:

 Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-
Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi

 Membuat Slip Setoran/Bukti Setoran Lain yang sah dan Nota 
Kredit

 Menyerahkan Nota Kredit dan uang yang diterima kepada Bank 
Kasda 

 Menyerahkan Slip Setoran/bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/
Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD

3.  Bendahara Penerimaan
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/

Retribusi
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4. Bank Kas Daerah
 Dalam kegiatan ini, Bank Kas Daerah memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima nota kredit dan uang dari Bank lain

D.2. Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Pengguna Anggaran menerbitkan dan menyerahkan SKP Daerah/
SKR kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. 

Langkah 2
Bank Lain menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian 

membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada 
Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD. 
Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan Bukti Setoran kepada Bendahara 
Penerimaan.

Langkah 3
Bendahara Penerimaan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah 

dari Wajib Pajak/Retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen 
sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP 
Daerah/SKR.
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D.3. Bagan Alir 

 Pelaksanaan Pendapatan Daerah- Bank Lain 
BUDPengguna 

Anggaran 
Bendahara 
PenerimaanBank LainWP /RetribusiUraian

1. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SKP Daerah /
    SKR kepada Wajib Pajak /
    Retribusi dan Bendahara 
    Penerimaan .

2. Wajib Pajak /Retribusi 
    membayarkan uang kepada 
    Bank Lain sejumlah yang 
    tertera di SKP Daerah /SKR .

3. Bank Lain membuat Slip 
    Setoran /Bukti Lain yang Sah 
    dan Nota Kredit serta 
    menyerahkan uang kepada 
    Bank Kasda .

4. WP /Retribusi menyerahkan 
    Slip Setoran /Bukti Lain yang 
    Sah kepada Bendahara 
    Penerimaan .

Nota 
Kredit 

SKP Daerah /
SKR

Uang

SKP Daerah /
SKR

Slip Setoran/
Bukti Lain 
yang Sah

Nota 
Kredit

Slip Setoran/
Bukti Lain 
yang Sah

Slip Setoran/
Bukti Lain 
yang Sah

SKP Daerah /
SKR

Uang 

Uang

1

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan 
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang men-
jadi tanggung jawabnya. Selain hal tersebut, bendahara penerimaan wajib 
mempertanggungjawabkan secara: 
 Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

 Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan ke-
pada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Laporan pertanggungjawaban diatas dilampiri dengan: 
 Buku Kas Umum
 Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan
 Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian 
 Bukti Penerimaan Lainnya yang sah
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E.1. Pihak Terkait
1.  Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai 
berikut:
 Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP 

Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain 
yang sah

 Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan, BKU Pembantu (Rincian 
Objek Penerimaan), dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

 Membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU, 
Buku Pembantu per rincian objek penerimaan, Buku Rekapitulasi 
Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan lain yang sah

 Menyerahkan SPJ Penerimaan pada PPK SKPD

2. PPK SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 Menerima SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan dan menye-

rahkan SPJ Penerimaan tersebut pada Pengguna Anggaran

3. Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima SPJ Penerimaan dari PPK SKPD
 Mengotorisasi SPJ penerimaan dan menyerahkan SPJ Penerimaan 

tersebut pada BUD
 Menerima Surat Pengesahan SPJ Penerimaan dari BUD

4. Bendahara Umum Daerah
Dalam kegiatan ini, Bendahara Umum Daerah memiliki tugas se-

bagai berikut:
 Menerima SPJ Penerimaan SKPD dari Pengguna Anggaran
 Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis SPJ Penerimaan 

dalam rangka rekonsiliasi penerimaan
 Mengesahkan SPJ Penerimaan
 Menyerahkan Surat Pengesahan SPJ Penerimaan pada Pengguna 

Anggaran
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E.2. Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan 
berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/
Bukti Lain yang Sah. Dari penatausahaan ini Bendahara Penerimaan 
menghasilkan:
 Buku Kas Umum Penerimaan
 Buku Pembantu (rincian objek penerimaan)
 Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

Di samping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan 
Pembantu maka Bendahara Penerimaan akan menerima SPJ Penerimaan 
Pembantu.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen di atas Bendahara Penerimaan 

membuat dokumen SPJ Penerimaan. Kemudian SPJ Penerimaan diserahkan 
kepada PPK SKPD, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, untuk 
dilakukan pengujian.
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:
a. Buku kas umum
b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan
c. Buku rekapitulasi penerimaan harian
d. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Langkah 3
Setelah dinyatakan lolos pengujian, maka PPK SKPD menyerahkan 

SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan. Pengesahan 
tersebut dinyatakan dalam Surat Pengesahan SPJ. 

Pengguna Anggaran kemudian menyerahkan SPJ Penerimaan ke-
pada BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan 
SPJ Penerimaan Kepada BUD adalah dalam rangka pertanggungjawaban 
fungsional. 
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Langkah 4
BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ Penerimaan 

yang diserahkan Pengguna Anggaran. Verifikasi, evaluasi, dan analisis ini 
dila kukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tatacara 
veri fikasi, evaluasi, dan analisis diatur dalam peraturan kepala daerah.

E.3. Bagan Alir 
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Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penata-
usa haan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 
yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan meng-
gunakan:
a.  Buku kas umum
b.  Buku kas penerimaan harian pembantu

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

F.1. Pihak Terkait
1.  Bendahara Penerimaan Pembantu
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas 

sebagai berikut:
 Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen 

SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pemabayaran/Bukti 
lain yang sah

 Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku 
Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu

 Membuat SPJ Penerimaan Pembantu 
 Menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara Pene-

rimaan
2.  Bendahara Penerimaan 
 Dalam kegiatan ini, Bendahara penerimaan memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menerima SPJ Penerimaan Pembantu dari Bendahara Peneri-

maan Pembantu
 Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis SPJ Penerimaan 

Pem bantu
 Menggunakan SPJ Penerimaan Pembantu dalam penatausahaan 

penerimaan 

F.2.  Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1

Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan pene-
ri maan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti 
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Pem bayaran/Bukti Lain yang Sah. Dari penatausahaan ini Bendahara 
Penerimaan Pembantu menghasilkan:
 Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu
 Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas Bendahara Penerimaan 
membuat SPJ Penerimaan Pembantu. Kemudian SPJ Penerimaan Pembantu 
ini diserahkan pada Bendahara Penerimaan.

Langkah 2
Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis 

atas SPJ Penerimaan Pembantu tersebut. Bila dinyatakan sesuai maka SPJ 
Penerimaan Pembantu dikonsolidasikan dalam proses penyusunan SPJ 
Pene rimaan oleh Bendahara Peneirmaan

F.3. Bagan Alir 
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SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Penge-
luaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan 
daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada permendagri No 13 
tahun 2006 adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan 
secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 
masya rakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan 
umum. Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang 
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran kas dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang ada 
di tiap-tia unit kerja pemda, yakni SKPKD maupun SKPD. Sebagaimana 
sektor bisnis, mekanisme pengeluaran di SKPD secara umum terbagi men-
jadi dua, yakni dengan uang kas besar (bank) dan dengan uang kas kecil. 
Namun, di SKPD punya karakteristik tersendiri. Semua pengeluaran 
SKPD didanai oleh BUD. Oleh sebab itu uang di SKPD sesungguhnya 
ada lah uang dari BUD. Untuk dapat melaksanakan kegiatan atau program 
kerja SKPD, maka SKPD perlu uang. Untuk mendapatkan uang maka 
SKPD harus memintanya kepada BUD. 

Mekanisme Permintaan Uang Oleh SKPD Kepada BUD

1. Mekanisme UP/GU/TU
Untuk kegiatan yang memerlukan pengeluaran dengan uang kas yang 

nilainya relatif kecil (biasanya di bawah Rp 1.000.000,-), maka prosedur 
meminta uang harus dilakukan dengan mekanisme “Uang Persediaan/
Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU)”. Sedangkan pegeluaran yang 
nilainya relatif besar harus menggunakan mekanisme “Langsung” (LS). 

Dicontohkan; misalnya SKPD ingin membeli persediaan alat tulis 
kan tor untuk keperluan satu tahun senilai Rp 800.000,-. Maka sebelumnya 
ia harus meminta uang dulu kepada BUD. Karena nilai transaksinya di 
bawah Rp 1.000.000,- maka harus dilakukan dengan mekanisme (UP/
GU/TU). Berikut adalah proses meminta uang yang dilakukan oleh SKPD 
kepada BUD dengan mekanisme “Uang Perseidaan/Ganti Uang/Tambah 
Uang (UP/GU/TU)”:
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1. Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
mekanisme Uang Perseidaan/Ganti Uang/Tambah Uang (SPD-UP/GU/
TU) kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK SKPD).

2. PPK SKPD memeriksa apakah SPD sudah lengkap dan sesuai dengan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Anggaran Kas. 
Jika Ya maka SPD diteruskan oleh PPK SKPD kepada Kepala Dinas.

3. Berdasarkan SPD UP/GU/TU tersebut Kepala Dinas membuat Surat 
Perintah Membayara (SPM) yang diterbitkan dan ditujukan kepada 
Kuasa BUD (Kasda).

4. Kasda memeriksa kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Kepala 
Dinas dan mencocokkannya dengan DPA-SKPD. Jika OK maka akan 
disetujui, dan selanjutnya Kasda akan menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) yang diserahkan kepada Kepala Dinas yang 
mengirimkan SPM kepada Kasda.

5. Kepala Dinas menyuruh orang membawa SP2D ke Bank Daerah. 
6. Berdasarkan SP2D, Bank Daerah mentransfer sejumlah uang (sesuai 

yang tertera di SP2D) ke rekening yang tertera di SP2D, dalam 
hal ini tentunya rekening Bendahara Pengeluaran dari SKPD yang 
mengajukan permohonan uang kepada Kasda.

Setelah uang diterima, uang tersebut digunakan untuk mendanai 
kegiatan SKPD. Setelah kegiatan dilakukan, SKPD, Bendahara Pengeluaran 
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diserahkan kepada Kuasa 
BUD untuk diperiksa dan disetujui (jika lengkap dan sesuai dengan DPA-
SKPD). Jika uang yang digunakan ada sisanya, maka Kasda memiliki 
hak untuk meminta kembali uang yang tersisa karena memang uang 
tersebut milik daerah, bukan milik SKPD. Penjurnalan dilakukan ketika 
SKPD menerima SP2D (bukan ketika kas masuk ke rekening bendahara 
pengeluaran) dan ketika SPJ disetujui (bukan ketika uang digunakan un-
tuk mebiayai kegiatan).

2. Mekanisme LS
Untuk kegiatan yang memerlukan pengeluaran dengan uang 

kas yang nilainya relatif besar (biasanya di atas Rp 1.000.000,-) harus 
dilakukan dengan mekanisme “Langsung” (LS). 
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Dimisalkan; SKPD ingin membeli asset tetap berupa 10 unit kom-
puter kantor dengan total nilai transaksi Rp 50.000.000,- dan itu sudah 
tertera di DPA SKPD. Karena nilai transaksinya di atas Rp 1.000.000,- 
maka harus dilakukan dengan mekanisme “Langsugn” (LS). Mekanisme 
Langsung ini maksudnya adalah pembelian dilakukan oleh SKPD namun 
pem bayarannya dilakukan langsung oleh BUD, tidak melalui SKPD yang 
bersangkutan. Berikut adalah proses meminta uang oleh SKPD kepada 
BUD dengan mekanisme “Langsung/LS”:
1. Yang mengurus hal teknis di SKPD adalah PPTK. Oleh karenanya, 

kasus pengadaan komputer ini yang membelinya adalah PPTK. 
Sebelum membeli, PPTK terlebih dahulu bernegosiasi dengan pihak 
ketiga (penjual computer). Selanjutnya PPTK mengajukan Surat 
Permintaan Dana mekanisme “Langsung” (SPD-LS) kepada Bendahara 
Pengeluaran SKPD untuk membayar pegadaan komputer.

2. Berdasarkan SPD-LS yang diajukan PPTK, Bendahara Pengeluaran 
meneruskan SPD-LS tersebut kepada Kepala Dinas namun tetap 
melalui PPK SKPD, dengan sebelumnya memeriksa kelengkapan 
SPD-LS beserta dokumen pendukungnya seperti faktur transaksi 
pembelian komputer.

3. PPK SKPD memeriksa apakah SPD-LS sudah lengkap dan sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Anggaran 
Kas. Jika Ya maka SPD diteruskan oleh PPK SKPD kepada Kepala 
Dinas.

4. Berdasarkan SPD-LS tersebut Kepala Dinas membuat Surat Perintah 
Membayara (SPM) yang diterbitkan dan ditujukan kepada Kuasa 
BUD (Kasda).

5. Kasda memeriksa kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Kepala 
Dinas dan mencocokkannya dengan DPA-SKPD. Jika OK maka akan 
disetujui, dan selanjutnya Kasda akan menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) yang diserahkan langsung kepada Bank 
Daerah.

6. Berdasarkan SP2D, Bank Daerah mentransfer sejumlah uang (sesuai 
yang tertera di SP2D) ke rekening yang tertera di SP2D, dalam hal ini 
tentunya rekening pihak ketiga yakni yang menjuali SKPD komputer.
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7. Pihak ketiga (penjual komputer) akan berkomunikasi kepada PPTK 
untuk melakukan penyelesaian transaksi.

Pembahasan detail mengenai mekanisme pengeluaran kas di SKPD 
beserta gambaran bagan alir disajikan pada Bab 8: Pengajuan Surat 
Permin taan Pembayaran (SPP).
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Soal-Soal Latihan

1. Identifikasilah penerapan sistem pengendalian intern pada prosedur 
penerimaan kas pemerintah daerah!

2. Identifikasilah pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan kas dan 
jelaskan tugasnya masing-masing!

3. Ada dua jenis pertanggungjawaban bendahara penerimaan yaitu 
administratif dan fungsional, jelaskan!

4. Jelaskan penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum 
daerah dapat dilakukan dengan penyetoran melalui (a) bendahara 
pene rimaan; (b) bendahara penerimaan pembantu; (c) langsung ke 
bank; dan (d) melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau 
kantor pos!

5. Jelaskan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu!
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5Bab

DOKUMEN PELAKSANAAN 
ANGGARAN DAN ANGGARAN 

KAS SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD

DPA SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelak-
sanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
Rancangan DPA SKPD adalah rancangan yang berisi:
 sasaran yang hendak dicapai
program dan kegiatan
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut 
 rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang di-

perkirakan. 
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PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat 
pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD, terhitung paling 
lambat 3 hari setelah APBD disahkan. SKPD menyusun rancangan DPA-
SKPD berdasarkan atas Surat pemberitahuan Perda APBD tersebut dan 
Per KDH penjabaran APBD dalam jangka waktu 6 hari.

Kepala SKPD kemudian menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
dan Rancangan Kas SKPD yang telah dibuat kepada Tim Anggaran 
Pemerintahan Daerah (TAPD).

TAPD kemudian melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD 
dan Rancangan Anggaran Kas tersebut bersama-sama dengan kepala 
SKPD dengan menggunakan Per KDH Penjabaran sebagai pedoman, 
paling lambat 15 hari kerja sejak Raperbup tentang penjabaran APBD 
ditetapkan.
DPA SKPD terdiri dari:
1. DPA SKPD 1
 Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
2. DPA SKPD 2.1 
 Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak lang-

sung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
3. DPA – SKPD 2.2.1 
 Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiat-

an yang diprogramkan 
4. DPA – SKPD 2.2 
 Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan 

SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1 (rincian ang-
garan belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD)

5. DPA – SKPD 3.1 
 Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam 

tahun anggaran yang direncanakan
6. DPA – SKPD 3.2 
 Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam 

tahun anggaran yang direncanakan
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7. Ringkasan DPA-SKPD 
 Merupakan kompilasi dari seluruh DPA – SKPD 
 Secara ringkas dokumen-dokumen DPA SKPD dapat dilihat dalam 

bagan di halaman berikut. Secara keseluruhan, proses penyusunan 
dan pengesahan DPA SKPD dapat dilihat di bagan alir berikut:
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Pihak Terkait

1. PPKD
 Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

• Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA 
SKPD berdasarkan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran 
APBD 

• Menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD
• Mengesahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh 

SEKDA menjadi DPA-SKPD
• Memberikan tembusan DPA-SKPD kepada SKPD, Bawasda, 

dan BPK
2. SKPD

Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
• Menyusun Rancangan DPA-SKPD 
• Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas 

waktu yang telah ditetapkan
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
• Melakukan verifikasi Rancangan DPA SKPD bersama Kepala 

SKPD
• Menyerahkan Rancangan DPA SKPD yang telah lolos verifikasi 

kepada SEKDA
4. SEKDA

Dalam kegiatan ini, SEKDA memiliki tugas untuk:
• Menyetujui Rancangan DPA-SKPD 
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Langkah-Langkah Teknis

Langkah I (Penyusunan Rancangan DPA oleh SKPD)
SKPD menyusun DPA SKPD berdasarkan atas surat pemberitahuan 

dari PPKD, Perda APBD, dan Per KDH mengenai penjabaran APBD. 
Batas waktu penyusunan adalah 6 hari kerja sejak dikeluarkannya surat 
pemberitahuan oleh PPKD
Cara pengisian formulir DPA SKPD 1 
 Formulir DPA – SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana 

pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang 
diren canakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian 
nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan yang 
dicantumkan dalam formulir DPA – SKPD 1 disesuaikan dengan pen-
dapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan 
SKPD bersangkutan beserta dengan kode program dan kegiatan serta 
akun yang terkait. Dalam konteks DPA 1, kolom terakhir di bagian 
Nomor diisi dengan 4 yang menunjukkan kode akun pendapatan. 

 Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan 
rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitung-
an tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak 
terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

 Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan 
sebagai berikut:
1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerin-

tahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program 
diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan 
kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan 
kode 4.

2. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/
Kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pe me-

rintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilak-
sanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
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5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 
nama SKPD.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, 
jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPD.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 
objek, dan rincian objek pendapatan.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek 
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan 
ber  motor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, 
jum lah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, 
jum lah ke pala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, 
jum lah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah 
bibit perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, 
jum lah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki lima, jumlah 
pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/ lahan milik 
pemda, jumlah unit barang bekas milik pemda yang dijual, 
jum lah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam 
bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau 
diinvestasikan.

9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian 
objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

10. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau 
harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku 
bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang 
milik daerah yang tidak dipisahkan.

11. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang diren-
canakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pen-
dapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang diang-
garkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

12. Rencana pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pen-
dapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan 
selama tahun anggaran yang direncanakan.

13. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana 
yang dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak di-



61Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

benarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. 
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat 
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengen-
dalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD. 

14. Formulir DPA SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun 
formulir DPA SKPD.

15. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 
formulir DPA SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan 
Kepala SKPKD.

16. Formulir DPA SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan 
NIP.

17. Formulir DPA SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan ke-
butuhan. Apabila formulir DPA SKPD 1 lebih dari satu halaman, 
setiap halaman diberi nomor urut halaman.
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              Halaman............. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 
Formulir

DPA -  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 00 4 
SKPD 1 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran …

Urusan Pemerintahan :   
Organisasi  :   

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode
Uraian 

Rincian Penghitungan 
Jumlah 

Rekening Volume Satuan Tarif/Harga 

1 2 3 4 5 6 = 3x5 
                    
              
              
                    
                    

J u m l a h   
  

           ……..,tanggal ….. 
Mengesahkan          

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran 
                   

(tanda tangan)  (tanda tangan) 
                   

(nama lengkap)  (nama lengkap) 
NIP.  NIP. 

Rencana Pendapatan Per 
Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

    No Nama NIP Jabatan 
Tanda 
Tangan 

Triwulan I Rp................. 1         
Triwulan II Rp................. 2         
Triwulan III Rp................. 3         
Triwulan IV Rp................. 4       

      5         
 Jumlah Rp................. 6         
            dst         

Contoh Dokumen DPA-SKPD 1 
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Cara pengisian formulir DPA SKPD 2.1 
Formulir DPA – SKPD 2.1 sebagai formulir untuk menyusun rencana 

kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan. DPA-SKPD 2.1 hanya diisi dengan belanja gaji pegawai. 
Bagi SKPD yang bertindak sebagai SKPKD dapat juga mengisinya dengan 
belanja subsidi, hibah, dll.

Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan 
SKPD bersangkutan beserta dengan kode program dan kegiatan serta akun 
yang terkait. Dalam konteks DPA 2.1, kolom terakhir di bagian Nomor 
diisi dengan 5 dan 1 yang menunjukkan kode belanja tidak langsung. 

Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan 
rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan 
tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, 
seperti paket, pm, up, lumpsum.

Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan 
sebagai berikut:
1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, 

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan 
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor 
kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode 
kelompok belanja tidak langsung diisi dengan kode 1.

2. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/
Kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 
SKPD.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, 
objek, rincian objek belanja tidak langsung.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan 
rincian objek belanja tidak langsung.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai atau barang.
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9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek 
yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran 
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

10. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, 
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

11. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume 
dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian 
objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap 
jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya 
dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja 
pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi 
jumlah jenis belanja.

12. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan 
selama selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi engan jumlah 
yang disesuaikan dengan rencanan kebutuhan. Oleh karena itu tidak 
dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Ke-
akurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuh-
kan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas 
Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD. 

13. Formulir DPA-SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun 
Formulir DPA-SKPD.

14. Formulir DPA-SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
15. Apabila Formulir DPA-SKPD 2.1 lebih dari sau halaman setiap 

halaman diberi nomor urut halaman.
16. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA SKPD 2.1.
17. Formulir DPA SKPD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP 
ber sangkutan.
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 
Formulir 

DPA -  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 00 5 1 
SKPD 2.1 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran …

Urusan Pemerintahan :   
Organisasi  :   

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode  
Uraian 

Rincian Penghitungan Jumlah 

Rekening Volu
me Satuan Harga 

Satuan 
(Rp) 

  
1 2 3 4 5 6 = 3x5 

                    
                    
              
              

Jumlah   
                                   
           ……..,tanggal ….. 

Mengesahkan           
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran 

                    
(tanda tangan) (tanda tangan) 

                    
(nama lengkap)  (nama lengkap) 

NIP.  NIP. 
Rencana Penarikan Dana Per 

Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

     No Nama NIP Jabatan Tanda 
Tangan 

Triwulan I Rp................ 1         
Triwulan II Rp................ 2         
Triwulan III Rp................ 3         
Triwulan IV Rp................ 4       

          5         
Jumlah Rp................ 6         

                dst         

Contoh Dokumen DPA-SKPD 2.1 



66 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Cara pengisian formulir DPA SKPD 2.2.1 
Formulir DPA – SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja 

langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian 
apabila dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan maka setiap 
kegiatan dituangkan dalam formulir DPA SKPD 2.2.1 masing-masing. 

Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan 
SKPD bersangkutan beserta dengan kode program dan kegiatan serta 
akun yang terkait. Dalam konteks DPA 2.2.1, kode program dan kegiatan 
diisi sesuai dengan kode yang berkenaan, sedangkan dua kolom terakhir 
diisi dengan 5 dan 2 yang menunjukkan kode belanja langsung. 

Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan 
rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan 
tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, 
seperti paket, pm, up, lumpsum.

Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan 
se bagai berikut:
1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode Urusan Pemerintahan, 

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode 
program dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode kegiatan, 
nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode 
kelompok belanja langsung diisi dengan kode 2.

2. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/
Kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 
SKPD.

6. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama 
program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instru-
men kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja 
perang kat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang 
ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
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7. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama 
kegiatan yang akan dilaksanakan.

8. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan dan 
tahun kegiatan yang akan dilaksanakan. 

9. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat 
dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat 
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.

10. Baris kolom sumber dana diisi engan jenis sumber dana (PAD, bagi 
hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai 
pelak sanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan 
untuk baris kolom ini diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, 
kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber 
dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, 
bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan per-
aturan perundang-undangan dapat diisi langsung oleh SKPD.

11. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari setiap 
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja, 
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolak ukur ki-
nerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan 
di hasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolak ukur 
kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa 
yang akan datang. 

12. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat 
diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran dan 
hasil yang ditetapkan dalam kolom tolak ukur kinerja.

13. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, 
jenis, objek, rincian objek belanja langsung.

14. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek belanja langsung.

15. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah 
orang/pegawai dan barang.

16. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek 
yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran 
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
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17. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, 
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

18. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah 
satuan dengan jumlah volume dan harga satuan. Setiap jumlah urai-
an rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. 
Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek be lanja 
selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap 
objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijum-
lahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis 
belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang di-
tuangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1.

19. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh 
jebis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 6.

20. Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama 
tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang dise-
suaikan dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan kegiatan. 
Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan 
de ngan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu 
tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per tri wulan 
sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengen-
dalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

21. Formulir DPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun 
formulir DPA-SKPD dan formulir DPA-SKPD 2.2 

22. Formulir DPA SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
23. Apabila formulir DPA SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka 

pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian 
belanja langsung program per kegiatan SKPD dan setiap halaman 
diberi nomor urut halaman.

24. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA SKPD 2.2.1.
25. Formulir DPA SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat pengelola 

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP 
bersangkutan.
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               Halaman............. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR 
DPA -  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX X
X XX 5 2 SKPD 2.2.1 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran … 

Urusan Pemerintahan :   
Organisasi  :   
Program :   
Kegiatan :   
Waktu pelaksanaan :   
Lokasi kegiatan :   
Sumber dana :   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung 
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capaian Program     
Masukan     
Keluaran     

Hasil   
Kelompok Sasaran Kegiatan:.........................

 
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode
Uraian 

Rincian Penghitungan 
Jumlah 

Rekening 
Volume Satuan Harga 

Satuan 
(Rp) 

  
1 2 3 4 5 6 = 3x5 

                    
Jumlah   

            ……..,tanggal ….. 
Mengesahkan         

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran 
                  

(tanda tangan)  (tanda tangan) 
(nama lengkap)  (nama lengkap) 

NIP.  NIP. 
Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

     No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
Triwulan I Rp................. 1         
Triwulan II Rp................. 2         
Triwulan III Rp................. 3         
Triwulan IV Rp................. 4         

          5         
  Jumlah Rp................. 6         
                dst         

Contoh Dokumen DPA-SKPD 2.2.1
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Cara pengisian formulir DPA SKPD 2.2 
Formulir DPA – SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari 

seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir 
DPA SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program 
dan per kegiatan SKPD).

Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan 
se bagai berikut:
1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/

kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai de-
ngan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 
SKPD.

5. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program.
6. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan. 
7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya 

diikuri dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung ter-
laksananya program dimaksud.

8. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat 
setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat 
be rupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

9. Kolom 5 (taget kinerja) diisi dengan target kinerja program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan.

10. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi 
hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai 
pelak sanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk 
kolom ini diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila 
pen danaan untuk program kegiatan tersebut sumber danannya sudah 
pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus 
yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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11. jumlah per triwulan diisi sebagai berikut:
a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan 

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun 
anggaran yang direncanakan.

b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsumg yang dibutuhkan 
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan II ddalam 
tahun anggaran yang direncanakan.

c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan 
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan III dalam tahun 
anggaran yan direncanakan.

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang ibutuhkan 
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV dalam tahun 
anggaran yang direncanakan.

 Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus 
disesuaikan dengan rencana kegiatan yang senyatanya berdasarkan 
jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan 
peng isian kolom triwulan dengan cara membagi 4 dari setiap jum-
lah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut 
menginmgat keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan 
sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas sebagai dasra 
pengen dalian likuiditas Kas Umum Daerah dan penerbitan SPD.

12. Kolom 11 (jumlah) diisi engan hasil penjumlahan klom 7,8, 9 dan 
kolom 10.

13. Formulir DPA SKPD 2.2 ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP 
yang bersangkutan.

14. Formulir DPA SKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
15. Apabila formulir DPA SKPD 2.2 lebih dari satu halaman, diberi 

nomor urut halaman. 
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DPA – SKPD 
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 

Tahun Anggaran … 2.2 
Urusan 

Pemerintahan  : 
Organisasi  : 

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode 
Program 

/
Kegiatan 

Uraia
n

Lokasi 
Kegiatan 

Target 
Kinerja 

(Kuantitat
if)

Sumbe
r dana 

Triwulan 
Jumlah 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11=7+8+9+1

0
                      

                  
                      
                      

Jumlah           
                        
         ……..,tanggal ….. 

Mengesahkan       
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran 

              
(tanda tangan)  (tanda tangan) 

              
(nama lengkap)  (nama lengkap) 

NIP.  NIP. 
                        

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
N
o Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
1         
2         
dst       

Contoh Dokumen DPA-SKPD 2.2 
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Cara pengisian formulir DPA SKPD 3.1 
Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan 

oleh SKPKD.
1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, 

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan 
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor 
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode 
kelom pok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 
SKPD.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun 
atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan 
pembiayaan.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan rincian 
objek penerimaan pembiayaan.

8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan 
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek 
pene rimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan 
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan 
pen jumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan 
yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

9. Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahaan seluruh 
jenis penerimaan pembiayaan.

10. Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan 
pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran yang 
diren canakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan 
rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak dibenarkan 
peng isian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari 
jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian 
data pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk 
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penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum 
Daerah serta penerbitan SPD. 

11. Formulir DPA-SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun 
formulir DPA-SKPD dan dapat diperbanyak sesuai dengan 
kebutuhan. Apabila formulir DPA SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, 
setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun 
diisi berdasarkan pembuatan DPA SKPD 3.1.

12. Formulir DPA SKPD 3.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 
Keuang an Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP 
yang bersangkutan.

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 
Formulir

DPA -  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 00 6 1 
SKPD 3.1 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran … 

Urusan Pemerintahan :   
Organisasi  :   

Rincian Penerimaan Pembiayaan 
Kode Uraian Jumlah (Rp) Rekening 

1 2 3 
              
              
              
              
              
              

          Jumlah Penerimaan   
  

                   
          ……..,tanggal ….. 

  Mengesahkan 
  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

                   
  (tanda tangan) 

                   
  (nama lengkap) 
  NIP. 

    
Rencana Penerimaan Per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

     No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
Triwulan I Rp.................   1         
Triwulan II Rp.................   2         
Triwulan III Rp.................   3         
Triwulan IV Rp................. 4       

          5         
  Jumlah Rp.................   6         
                dst         

Contoh Dokumen DPA SKPD 3.1 
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Cara pengisian formulir DPA SKPD 3.2 
Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan 

oleh SKPKD.
1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan Pemerintahan, 

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan 
kode 00 dan nomor kegiatan diisi dengan nomor kode 00, nomor 
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode 
kelompok pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan 

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai de-
ngan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama 
SKPD.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelom pok 
atau jenis atau objek atau rincian objek pengeluaran pembiayaan.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek pengeluaran pembiayaan.

8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan 
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek 
pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran 
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran merupakan 
penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan 
yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.

9. Baris jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahaan selu-
ruh jenis pengeluaran pembiayaan.

10. Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun 
anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus di-
sesuaikan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. Oleh karena 
itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 
membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun ang-
garan. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat 
di butuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan 
likui ditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.
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11. Formulir DPA SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun 
formulir DPA-SKPD dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 
Apa bila formulir ini lebih dari satu halaman, maka pada halaman-
halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pem-
biayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, 
bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA SKPD 3.2. Formulir 
ini ditandatangani oleh PPKD dengan mencantumkan nama lengkap 
dan NIP.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 
Formulir 

DPA -  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 00 6 2 
SKPD 3.2. 

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran … 

Urusan Pemerintahan :   
Organisasi  :   

Rincian Pengeluaran Pembiayaan 
Kode  

Uraian Jumlah (Rp) Rekening 
1 2 3 

              
              
              
              
          
              

          Jumlah Pengeluaran 

          ……..,tanggal ….. 
  Mengesahkan 
  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

                    
  (tanda tangan) 

                    
(nama lengkap) 

  NIP. 
        

Rencana Pengeluaran Per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
     No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

Triwulan I Rp.................   1         
Triwulan II Rp.................   2         
Triwulan III Rp................. 3
Triwulan IV Rp................. 4       

          5         
  Jumlah Rp.................   6         
                dst         

Contoh Dokumen DPA SKPD 3.2
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Cara pengisian Ringkasan DPA-SKPD 
Sumber data formulir DPA SKPD diperoleh dari peringkasan 

jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan yang diisi 
dalam formulir DPA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut 
kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir DPA SKPD 2.1, dan 
penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung 
yang diisi dalam setiap formulir DPA SKPD 2.2.1

Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada formulir DPA 
SKPD setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasan 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam 
formulir DPA SKPD 3.
1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/

Kota. 
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan 
3. Urusan Pemerintahan daerah dan nama diisi dengan nomor kode 

urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang 
dilakanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

4. Organisasi daerah dan nama satuan kerja perangkat diisi dengan 
nomor kode perangkat daerah 

5. Kolom 1 (kode rekening),diisi dengan nomor kode rekening 
pendapatan/ nomor kode rekeningbelanja/ nomor kode rekening 
pembiayaan. 

 Pengisian kode rekening imaksud secara berurutab dimulai dari kode 
rekening anggaran pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan 
masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/
pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/
belanja/pembiayaan.

6. Kolom 2 (uraian),diisi dengan uraian pendapaban/belanja/pem-
biayaan.
a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapat-

an,selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap 
urai an kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang 
dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah. 

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, 
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja 
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tidak langsung dan belanja langsung. 
 Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis 

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA 
SKPD2.1. 

 Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja 
sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA SKPD 
2.2.1. 

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pem-
biayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke 
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 

 Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis 
penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA 
SKPD 3.1. 

 Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikanjenisjenis 
penge luaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 
DPA SKPD 3.2.

7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut 
jenis pendapatan dan belanja. 

8. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih 
besar dari anggaran belanja. 

9. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih 
kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung. 

10. Khusus satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD )pada 
formulir DPA SKPD, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan 
menge nai pembiayaan. 

11. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaanatau pengeluaran 
pem biayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut 
kelompok,jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

12. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan neto menerangkan selisih 
antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran 
pem biayaan yang tercantum dalam kolom 3

13. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per 
triwulan diisi sebagai berikut:
g. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat 

di pungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun ang-
garan yang direncanakan.
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h. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak 
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun 
anggaran yang direncanakan 

i. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung 
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap 
triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan

j. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan 
yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu 
tahun anggaran. 

k. Baris pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan 
yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahu nang-
garan. 

 Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 
3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. 

 Pengi sian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus 
disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan 
kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap 
triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang direncanakan 
dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 
per triwulan sangat dibutuhkan ntuk penyusunan anggaran kas dan 
mengendalikan likuiditas kas umum daerah serta penerbitan SPD.

14. Formulir DPA-SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
15. Apa bila formulir DPA-SKPD lebih dari satu halaman, setiap halaman 

diberi nomor urut halaman.
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   Halaman …………… 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Formulir 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Tahun Anggaran …… 

DPA-SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. 
Tahun Anggaran …… 

Urusan Pemerintahan : 
Organisasi  :  

Kode  
Uraian Jumlah  

Rekening  
1 2 3 

          
          
          
          

Surplus/ (Defisit)   
          
          
          
          
          

Pembiayaan neto   
Rencana Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan 

NO   
Triwulan 

I II III IV Jumlah 
1   3 4 5 6 7=3+4+5+6 
1 Pendapatan           

2,1 Belanja tidak langsung           
2,2 Belanja langsung           
3,1 Penerimaan Pembiayaan           
3,2 Pengeluaran Pembiayaan           

            
      ……..,tanggal………. 

  Menyetujui 
  Sekretaris Daerah, 

         
  (tanda tangan) 

         
  (nama lengkap) 
   NIP. 

Contoh Dokumen Ringkasan 

DPA SKPD
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Langkah 2 (Verifikasi DPA SKPD)

TAPD kemudian memverifikasi rancangan DPA SKPD dengan 
melihat jumlah anggaran tiap-tiap kegiatan pada SKPD, kemudian 
membandingkannya dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas 
program pembangunan. Batas waktu verifikasi adalah 15 hari kerja setelah 
ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Apabila dianggap kurang sesuai atau terdapat keterbatasan 
kemampuan keuangan Pemda, TAPD dapat mengurangi jumlah anggaran 
yang diajukan tiap SKPD atau menghapus kegiatan yang diajukan oleh 
SKPD bersangkutan.

TAPD menyerahkan Rancangan DPA SKPD yang telah diverifikasi 
kepada SEKDA.
a. Dalam hal Rancangan DPA SKPD tersebut ditolak, maka Sekda 

mengembalikan rancangan DPA SKPD kepada TAPD untuk dibahas 
kembali.

b. Setelah Sekda memberikan persetujuan terhadap Rancangan DPA 
SKPD tersebut, maka Sekda mengembalikan kepada PPKD untuk 
disahkan. 

Bersamaan dengan penyerahan Rancangan DPA SKPD kepada 
Sekda, TAPD juga menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada 
PPKD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Proses 
ini akan dibahas dalam siklus tersendiri.

Langkah 3 (Pengesahan DPA SKPD)

Setelah PPKD mengesahkan Rancangan DPA SKPD menjadi DPA 
SKPD, DPA SKPD dibuat rangkap empat:
 Dokumen pertama untuk SKPD 

→ Penyerahan kepada SKPD selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak 
disahkan.

→ Digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

 Dokumen kedua untuk Bawasda
 Dokumen ketiga untuk BPK
 Dokumen keempat dipakai oleh PPKD sebagai dasar pembuatan SPD
Sedangkan dokumen Rancangan DPA SKPD dibuat arsip oleh PPKD.
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Bagan Alir 
 

 

  

Penyiapan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas

TAPDPPKDSKPDUraian

6 hari kerja 
setelah

pem beritahuan

6 hari kerja 
sete lah

pem beritahuan

15 hari kerja sejak 
penetapan Per KDH 

Penjabaran

Rancangan
DPA-SKPD

Surat
Pem beritahuan

Verfikasi bersam a 
Kepala SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

Rancangan
Anggaran 
Kas SKPD

3 hari kerja sejak APBD 
ditetapkan

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

1. PPKD m em buat Surat Pem beritahuan berdasarkan 
    Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD paling 
    lam bat 3 h ar i  k er ja se jak APBD ditetapkan.

2. PPKD m enyerahkan Surat Pem beritahuan kepada 
    SKPD .

3. SKPD m enyusun Rancangan DPA-SKPD (Hal B .2)
    berdasarkan Surat Pem beritahuan Perda APBD dan 
    Per KDH Penjabaran APBD .

4. Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD yang telah  
    d ibuat, SKPD  m enyusun R ancangan Anggaran Kas 
    SKPD .

5. SKPD m enyerahkan Rancangan DPA-SKPD dan 
    Rancangan Anggaran Kas SKPD kpd PPKD  paling 
    lam bat 6 h ar i  k er ja sete lah adanya pem beritahuan.

6. PPKD m engotorisasi Rancangan DPA-SKPD  dan   
    Rancangan Anggaran Kas SKPD kem udian 
    d iserahkan kepada TAPD.

7. TAPD  m elakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD 
    dan Rancangan Anggaran Kas SKPD  bersam a 
    Kepala SKPD , berdasar Per KDH  Penjabaran, paling 
    lam bat 15 h ar i  k er ja sejak d ite tapkannya Per KDH 
    Penjabaran.

Surat
Pem beritahuan

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD
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P enyusunan  R ancangan  D P A -S K P D

S K P DU ra ian

D P A -S K P D  2 .2 .1

S u ra t P e m b e rita h ua n

R a nca n g a n  
D P A -S K P D

D P A -S K P D  3 .1

1 . B e rd asa rka n  S u ra t P e m be rita hu an , P e rda  A P B D  d an  P e r K D H  
    P en ja ba ran , S K P D  m en yu su n  D P A -S K P D .

2 . S K P D  m e nyusun  R inc ia n  D P A  P e nd ap a ta n  S K P D  u n tuk  m en gh as ilka n  
    D P A -S K P D  1 .

3 . S K P D  m e nyusun  R inc ia n  D P A  B e la n ja  T ida k  La ng su ng  S K P D  un tu k  
    m e ng ha s ilkan  D P A -S K P D  2 .1

4 . S K P D  m e nyusun  R inc ia n  D P A  B e la n ja  L an gsun g  m a s ing-m as in g  
    ke g ia ta n  un tuk  m en gh as ilka n  D P A -S K P D  2 .2 .1 . S K P D  u n tuk  kem ud ia n  
    d ig ab un g  da lam  rekap itu la s i R in c ian  D P A  B e lan ja  L an gsun g  u n tuk  
    m e ng ha s ilkan  D P A -S K P D  2 .2 .

5 . S K P D  b e rtin da k  se ba ga i S K P K D  m en yusun  R in c ian  P e ne rim a an  
    P em b iayaa n  D ae rah  u tk  m e ng ha s ilkan  D P A -S K P D  3 .1 .

6 . S K P D  b e rtin da k  se ba ga i S K P K D  m en yusun  R in c ian  P e ng e lua ran   
    P em b iayaa n  D ae rah  u tk  m e ng ha s ilkan  D P A -S K P D  3 .2 .

7 . S K P D  m e ng ko m p ilas i do ku m e n-d oku m e n  D P A -S K P D  d ia tas  m en ja d i 
    R an ca ng an  D P A -S K P D . R an ca ng an  D P A -S K P D  in i d igu na ka n  se ba ga i 
    da sa r pe m bu a ta n  R an ca ng an  A n gg a ra n  K as  (H a l B .1 ).

D P A -S K P D  2 .2

P E R D A
A P B D

P E R  K D H  
P en jab a ra n

D P A -S K P D  2 .1

D P A -S K P D  1

D P A -S K P D  3 .2
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P engesahan R ancangan D P A -S K P D

S E K D ATA P DP P K DS K P DU ra ian

7 hari kerja

R ancangan
A nggaran  Kas 

S KP D

R ancangan 
D P A -SK PD

D P A -SK PD

BP K &  
Baw asda

D PA -SK PD

R ancangan 
D P A -SK PD

1. TA P D  m enyerahkan  R ancangan  D P A-
    S K P D  yang lo los  verifikas i kepada S E K D A  
    dan  R ancangan A nggaran  K as  S K P D  yang 
    lo los verifikas i kepada  P P K D .

2 . P P K D  m enyusun  R ancangan A ngga ran  
    K as S K P D  m en jad i A nggaran  K as  
    P em erin tah  D aerah .

    D okum en in i akan  d igunakan  da lam  
    p roses  pem bua tan  dokum en penyed iaan 
    dana .

3 . S E K D A  m enyetu ju i R ancangan D P A-
    S K P D  dan  m enye rahkan kepada P P K D .

4 . P P K D  m engesahkan  R ancangan  D P A-
    S K P D  m en jad i D P A -S K P D .

5 . P P K D  m enyerahkan  D P A-S K P D  kepada 
    S K P D , B aw asda, dan  B P K . P enyerahan 
    kepada  S P K D  se lam bat-lam ba tnya  7  h ar i  
    k e r ja  se jak  d isahkan.

A nggaran  Kas 
Pem erin tah 

D aerah

R ancangan
D P A -SK PD

R ancangan
D P A -SK PD

R ancangan
A nggaran  K as 

S KP D

Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah 

Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DPA SKPD!
2. Jelaskanlah jenis-jenis DPA SKPD!
3. Identifikasilah pihak-pihak yang terkait dengan DPA SKPD dan 

jelaskan tugas masing-masingnya!
4. Uraikanlah penyusunan rancangan DPA SKPD
5. Uraikanlah mekanisme verifikasi DPA SKPD



85

6Bab

ANGGARAN KAS

Deskripsi Kegiatan

Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna 
meng atur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam 
DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna 
men danai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran 
pen ting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Dokumen ini dibuat 
(direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku BUD 
yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD.
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Pihak Terkait
1.  PPKD selaku BUD
 Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

 Melakukan pengesahan Rancangan Anggaran Kas menjadi 
Anggaran Kas sebagai dasar penyusunan SPP di SKPD. 

2.  SKPD
 Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

 Menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD berdasarkan 
rancangan DPA SKPD yang telah dibuat.

3.  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
 Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:

 Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama 
Kepala SKPD.

 Melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari SKPD.

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1
Kepala SKPD menyusun Rancangan Anggaran kas berdasarkan 

Rancangan DPA SKPD dan menyerahkan Rancangan Anggaran Kas 
SKPD kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD paling lambat 6 hari kerja setelah adanya pemberitahuan.

Langkah 2
PPKD mengotorisasi Rancangan Anggaran Kas SKPD dan kemudian 

diserahkan kepada TAPD.
TAPD bersama dengan kepala SKPD memverifikasi rancangan DPA 

SKPD dan RAK SKPD berdasarkan per KDH penjabaran, paling lambat 
15 hari kerja sejak ditetapkannya per KDH Penjabaran.

Langkah 3
TAPD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang lolos 

verifikasi kepada PPKD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah 
Daerah.



87Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Rancangan Anggaran Kas SKPD dibuat arsip oleh PPKD, sedangkan 
Rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah digunakan dalam proses 
pembuatan penyediaaan dana.

Cara pengisian Anggaran Kas
1. Baris “PROVINSI/KABUPATEN/KOTA” diisi dengan nama Kabupaten
2. Baris “ TAHUN ANGGARAN” diisi dengan tahun anggaran yang 

bersangkutan.
3. Kolom 1 diisi sesuai dengan kode rekening pendapatan serta pem-

biayan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
4. Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian rekening pendapatan serta pem-

biayan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
5. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan serta pembiayan 

pene rimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
6. Kolom 4 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayan 

penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan 
di triwulan I (boleh pertriwulan).

7. Kolom 5 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayan 
penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan 
di triwulan II (boleh per triwulan).

8. Kolom 6 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayan 
penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan 
di triwulan III (boleh per triwulan).

9. Kolom 7 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayan 
penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan 
di triwulan III (boleh per triwulan).
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PROVINSI/KABUPATEN / KOTA ………….. 

ANGGARAN KAS 

TAHUN ANGGARAN 2007 

Kode Rekening Uraian 

Anggaran
Tahun Ini

(Rp) 

Triwulan 
I

(Rp) 

Triwulan 
II 

(Rp) 

Triwulan 
III 

(Rp) 

Trtwulan 
IV

(Rp) 

J
a
n

F
e
b

M
a
r

A
p
r

M
e
i

J
u
n

J
u
l

A
g
s

S
e
p

O
k
t

N
o
v

D
e
s

1 2 3 4 5 6 7 

              Saldo awal kas                           

              Pendapatan asli 
daerah 

                          

              Pajak daerah                           

              Retribusi daerah                           

              …                           

              Dst.                           

              Pembiayaan 
penerimaan 

                          

              …                           

              Dst.                           

Jumlah pendapatan dan pembiayaan 
penerimaan 

                          

Contoh Dokumen Anggaran Kas 



89Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara.

Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan kegunaan anggaran kas
2. Identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan anggaran kas dan 

uraikanlah tugasnya!
3. Jelaskan cara pengisian anggaran kas!
4. Uraikanlah penyiapan anggaran kas! 
5. Jelaskanlah peran Bendahara Umum Daerah dalam anggaran kas!
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Penyiapan  Rancangan Anggaran Kas

TAPDPPKDSKPDUraian

6 hari kerja 
setelah

pemberitahuan

6 hari kerja 
setelah

pemberitahuan

15 hari kerja sejak 
penetapan Per KDH 

Penjabaran

Rancangan
DPA-SKPD

Surat
Pemberitahuan

Verfikasi bersama 
Kepala SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

Rancangan
Anggaran 
Kas SKPD

3 hari kerja sejak APBD 
ditetapkan

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

1. PPKD membuat Surat Pemberitahuan berdasarkan 
    Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD paling 
    lambat 3 hari kerja sejak APBD ditetapkan.

2. PPKD menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada 
    SKPD.

3. SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD (Hal B.2)
    berdasarkan Surat Pemberitahuan Perda APBD dan 
    Per KDH Penjabaran APBD.

4. Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD yang telah  
    dibuat, SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas 
    SKPD.

5. SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD dan 
    Rancangan Anggaran Kas SKPD kpd PPKD paling 
    lambat 6 hari kerja setelah adanya pemberitahuan.

6. PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan   
    Rancangan Anggaran Kas SKPD kemudian 
    diserahkan kepada TAPD.

7. TAPD melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD 
    dan Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama 
    Kepala SKPD, berdasar Per KDH Penjabaran, paling 
    lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya Per KDH 
    Penjabaran.

Surat
Pemberitahuan

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

1

Bagan Alir 
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Pengesahan RancanganAnggaran Kas

SEKDATAPDPPKDSKPDUraian

7 hari kerja

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD

Rancangan 
DPA-SKPD

DPA-SKPD

BPK & 
Bawasda

DPA-SKPD

Rancangan 
DPA-SKPD

1. TAPD menyerahkan Rancangan DPA-
    SKPD yang lolos verifikasi kepada SEKDA 
    dan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang 
    lolos verifikasi kepada PPKD.

2. PPKD menyusun Rancangan Anggaran 
    Kas SKPD menjadi Anggaran Kas 
    Pemerintah Daerah.

    Dokumen ini akan digunakan dalam 
    proses pembuatan dokumen penyediaan 
    dana.

3. SEKDA menyetujui Rancangan DPA-
    SKPD dan menyerahkan kepada PPKD.

4. PPKD mengesahkan Rancangan DPA-
    SKPD menjadi DPA-SKPD.

5. PPKD menyerahkan DPA-SKPD kepada 
    SKPD, Bawasda, dan BPK. Penyerahan 
    kepada SPKD selambat-lambatnya 7 hari 
    kerja sejak disahkan.

Anggaran Kas 
Pemerintah 

Daerah

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
DPA-SKPD

Rancangan
Anggaran Kas 

SKPD
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SURAT PENYEDIAAN DANA

Deskripsi Kegiatan Penyediaan Dana

SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam 
rangka manajemen kas daerah. 

Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur 
jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus 
mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi 
kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi 
jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, serta 
periode pengajuan SPD. Contohnya, bagi daerah yang mampu mencukupi 
kebutuhan dana yang di-SPD kan untuk kurun waktu 6 bulan, maka 
periode pengajuan SPD cukup 1 kali tiap 6 bulan tersebut. 

SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD, 
yaitu untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), 
Tambah uang persediaan (TU), dan pembayaran gaji (LS Gaji) ataupun 
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pembelian barang modal (LS barang dan jasa pihak ketiga atau non pihak 
ketiga) 

Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib 
dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA SKPD disahkan, 
PPKD selaku BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

Pihak Terkait
1. Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut:
 Menganalisa DPA SKPD yang ada di database
 Menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per 

SKPD
 Menyiapkan draft SPD 
 Mendistribusikan SPD kepada para Pengguna Anggaran

2.  PPKD
Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 Meneliti draft SPD yang diajukan Kuasa BUD
 Melakukan otorisasi SPD

3.  Pengguna Angaran
Dalam kegiatan ini, PA mempunyai tugas sebagai berikut:
 Memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kuasa BUD 
 Mengarsipkan SPD yang diterima

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1
Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima 

Rancangan DPA SKPD dan Anggaran Kas SKPD. Kuasa BUD menyiapkan 
Rancangan SPD berdasarkan DPA SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah 
Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD 
untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD.

Rancangan SPD yang dibuat itu akan berisi jumlah penyediaan 
dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti 
Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), dan pembelian 
barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS).
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Urutan Pengerjaan 
1. Nomor dan tanggal DPA-SKPD diisi dengan nomor dan tanggal 

DPA-SKPD yang terkait (yang memintakan dananya)
2. Ditujukan kepada SKPD diisi dengan SKPD yang memintakan 

dananya
3. Nama PPTK diisi dengan nama pejabat PPTK 
4. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara umum 

daerah
5. Jumlah penyediaan dana diisi dengan dana yang tersedia untuk di-

berikan kepada SKPD-SKPD (mengacu kepada kemampuan daerah 
untuk menyediakan dana berdasarkan kemampuan cash budget. Jadi 
misal nya, apabila pemda bisa menyediakan dana untuk kebutuhan 
enam bulan, maka jumlah penyediaan dana bisa diisi untuk keperluan 
enam bulan. Namun apabila hanya mampu per triwulanan, maka 
diisi penyediaan dana untuk tiga bulan.)

6. Untuk kebutuhan diisi dengan periode SPD bersangkutan, misalnya 
untuk triwulan I, yaitu Januari-Maret. 

7. Keterangan “Atas beban” diisi dengan jenis belanja yang akan 
dilakukan, apakah langsung atau tidak langsung

8. Nama program diisi dengan nama program yang akan dilakukan
9. Nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilakukan

Langkah 2
Surat yang dibuat di langkah 1 perlu dilengkapi dengan tabel ter-

tentu yang mendeskripsikan penggunaan uang (dana) dalam kegiatan-ke-
giatan tertentu

Urutan Pengerjaan
1. Tabel nomor SPD diisi dengan nomor urut keluarnya SPD, diikuti 

dengan penomoran lampiran dengan menggunakan sistem alfabetik. 
Semua kegiatan dalam satu SKPD dimasukkan ke dalam satu nomor 
SPD beserta lampirannya.

 Contoh: SPD no 1 Tahun 2007 untuk Dinas Kesehatan
 1.a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 1.b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik
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 1.c. Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan
 1.d. Kegiatan Penggajian

2. Nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan dinas yang akan di SPD-kan
3. Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 

kegiatan tersebut di DPA
4. Akumulasi SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana yang sudah di 

SPD-kan untuk kegiatan tersebut
5. SPD periode ini diisi dengan jumlah dana yang di-SPD kan saat ini
6. Sisa diisi dengan Anggaran dikurangi (Akumulasi SPD+jumlah dana 

yang di SPD-kan periode ini)

Langkah 3:
Setelah itu PPKD membuat SPD menjadi rangkap dua:
 Dokumen pertama diserahkan kepada PA/Kuasa PA yang akan 

dipakai sebagai dasar dalam pembuatan SPP
 Dokumen kedua dibuat sebagai arsip oleh PPKD

Bagan Alir
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah posisi Surat Penyediaan Dana dalam manajemen kas 
pemerintah daerah.

2. Jelaskan kegunaan Surat Penyediaan Dana!
3. Identifikasilah pihak-pihak yang terkait dengan Surat Penyediaan 

Dana dan uraikanlah tugas masing-masingnya!
4. Jelaskanlah langkah-langkah teknis mekanisme Surat Penyediaan 

Dana!
5. Buatlah bagan alir penyediaan dana pemerintah daerah!
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PENGAJUAN SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Jenis-Jenis Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk 
dibayarkan kepada SKPD. SPP memiliki 4 jenis, yang terdiri dari: 
 SPP Uang Persediaan (SPP-UP); dipergunakan untuk mengisi uang 

persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali 
dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan 
akan menggunakan SPP Ganti Uang (GU).

 SPP Ganti Uang (SPP-GU); yang dipergunakan untuk mengganti uang 
per sediaan yang sudah terpakai. Diajukan ketika Uang Persediaan 
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(UP) habis. Misal, pada bulan Januari sudah terpakai uang UP sebesar 
Rp 9.750.000, maka GU yang harus diajukan melalui SPP GU pada 
bulan Februari adalah sebesar Rp 9.750.000 untuk mengembalikan 
saldo Uang Persediaan ke jumlah semula. 

 SPP Tambahan Uang (SPP-TU); yang dipergunakan hanya untuk 
memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang 
sede mikian rupa sehinggga saldo UP tidak akan cukup untuk 
membiayainya. Akan tetapi, pembuatan TU ini haruslah didasarkan 
pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang. 

 Pengajuan dana TU harus berdasar pada program dan kegiatan 
tertentu. Misalnya, sebuah SKPD mempunyai saldo UP Rp 
17.500.000,-. Untuk bulan Februari sudah dilaksanakan pengeluaran 
sebesar Rp 15.000.000,-, sehingga pada awal Maret harus diajukan 
SPP GU sebesar Rp 15.000.000,- untuk mengembalikan posisi UP ke 
saldo normalnya. Pada bulan Maret direncanakan adanya kegiatan 
swa kelola yang sifatnya tidak rutin senilai Rp 10.000.000,- yang jika 
dilaksanakan dengan uang UP diperkirakan tidak akan cukup karena 
kegiatan rutinnya diperkirakan butuh Rp 12.000.000. Dengan 
demikian, atas kegiatan tersebut diajukan SPP TU tersendiri.

 Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertang-
gungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan 
kembali.

 SPP Langsung (SPP-LS); diajukan untuk membayar gaji (LS-Gaji); 
ataupun membeli barang dan jasa (LS-Barang dan jasa) baik dilakukan 
sendiri maupun melalui pihak ketiga 

Pihak Terkait
1.  Bendahara
 Dalam kegiatan ini, bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

 Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya
 Mengajukan SPP kepada PPK SKPD

2.  PPK SKPD
 Dalam kegiatan ini, PPK mempunyai tugas sebagai berikut:

 Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh 
bendahara
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3.  PPTK
 Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas sebagai berikut:

 Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 
proses pengajuan SPP LS 

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1 (Persiapan Dokumen)
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP. 
a.  Untuk SPP-UP

 Salinan SPD
 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
 Lampiran Lain yang Diperlukan

b.  Untuk SPP-GU
 Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
 Salinan SPD
 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
 Lampiran Lain yang Diperlukan

c.  Untuk SPP-TU
 Surat pernyataan Pengguna Anggaran
 Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU 

sebelumnya
 Salinan SPD
 Surat Keterangan penjelasan keperluan pengisian TU
 Lampiran Lain yang Diperlukan

d.  Untuk SPP-LS Gaji & Tunjangan
 Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas:

o pembayaran gaji induk; 
o gaji susulan; 
o kekurangan gaji; 
o gaji terusan; 
o uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar 

gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/
tewas; 
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o SK CPNS; 
o SK PNS; 
o SK kenaikan pangkat; 
o SK jabatan; 
o kenaikan gaji berkala; 
o surat pernyataan pelantikan; 
o surat pernyataan masih menduduki jabatan; 
o surat pernyataan melaksanakan tugas; 
o daftar keluarga (KP4); 
o fotokopi surat nikah; 
o fotokopi akte kelahiran; 
o surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
o daftar potongan sewa rumah dinas; 
o surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
o surat pindah; 
o surat kematian; 
o SSP PPh Pasal 21; dan 
o peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
kepala daerah/wakil kepala daerah.

e.  Untuk SPP-LS Barang & Jasa
 Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran.
 Dokumen-dokumen terkait kegiatan yang terdiri atas:

o salinan SPD; 
o salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 
o SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; 
o surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna ang-

garan/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta 
mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; 

o berita acara penyelesaian pekerjaan; 
o berita acara serah terima barang dan jasa; 
o berita acara pembayaran; 
o kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani 

pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran; 
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o surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang di-
keluaDPAn oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 

o dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjaman/hibah luar negeri; 

o berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak 
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang 
beri kut lampiran daftar barang yang diperiksa; 

o surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

o surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pe-
ker jaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keter-
lambatan; 

o foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian 
pekerjaan; 

o potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan 

o khu sus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan har-
ga nya menggunakan biaya personil (billing rate), berita 
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti 
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pe kerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang 
serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
surat penawaran.

Langkah 2 (Pembuatan Dokumen SPP)
Dokumen SPP mempunyai 3 bagian (lembar) yang harus disiapkan 

dan diisi oleh bendahara. Masing-masing bagian mempunyai kolom-
kolom yang harus diisi disesuaikan dengan jenis SPP yang diajukan. SPP 
tersebut kemudian dibuat 4 rangkap dengan distribusi; Lembar asli untuk 
Pengguna Anggaran (PPK), Salinan 1 untuk Kuasa BUD, Salinan 2 untuk 
Bendahara Pengeluaran, dan Salinan 3 untuk arsip.



104 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Bagan Alir

 

 

 

 

  

Pengajuan SPP-UP
B endahara 

P engeluaran

SP P -U P dan 
D okum en Lain

P engguna AnggaranPP K  SK P D

SPP -U P  dan 
D okum en Lain

SPP -U P  dan 
D okum en Lain

U raian

Lengkap

Tidak Lengkap

2 hari kerja 
se jak SPP 

d ite rim a

SPD

DPA

SPP-UP dan 
Dokum en La in

SPM

1. Pengguna Anggaran m enyerahkan SPD  kepada 
    Bendahara  dan PPK SKPD .

2. Berdasarkan SPD, Bendahara m em buat S PP-U P 
    beserta  dokum en la innya , yang terd iri dari:

- Sura t Pengantar SPP-U P
- R ingkasan SP P-U P
- R inc ian SP P-U P
- Salinan SP D
- Sura t Pernyataan Pengguna Anggaran
- Lam piran  la in  (da ftar rincian rencana 

      penggunaan dana s .d. jen is  be lan ja )

3. Bendahara  m enyerahkan SPP-U P beserta  
    dokum en la in  kepada PPK SKPD .

4. PPK-SKPD  m eneliti ke lengkapan dokum en SPP-
    U P  dan kesesua iannya dengan SPD  dan D PA-
    SKPD .

5. SPP-U P yang d inyatakan lengkap akan d ibuatkan 
    R ancangan SPM  o leh  PPK -SKPD . Penerb itan  
    SPM  paling lam bat 2  h ar i  k er ja  se jak SPP-UP  
    d iterim a .

6. R ancangan SPM  in i kem ud ian d iberikan  PPK-
    SKPD  kepada Pengguna Anggaran untuk 
    d io torisasi.

7 . J ika SPP-U P d inyatakan tidak lengkap, PPK  
    SKPD  akan m enerb itkan Surat Penolakan SP M . 
    Penolakan SPM  paling  lam bat 1  h ar i  k e r ja  se jak 
    SPP -U P d ite rim a.

8.Surat Penolakan Penerb itan  SPM  in i kem udian  
   d iberikan  PPK -SKPD  kepada Pengguna A nggaran 
   untuk d io torisasi.

9 . Sura t Penolakan Penerb itan  SPM  diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara m elakukan 
    penyem purnaan SPP-U P.

R ancangan 
SPM

SPD

Surat Penolakan 
Penerbitan  SPM

Surat Peno lakan 
Penerb itan SPM

Penelitian 
SPP-U P

SPD

Surat Peno lakan 
Penerb itan SPM

1 hari kerja  
sejak SPP 

d ite rim a

SPP-U P dan 
Dokum en La in
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P enga juan S P P -G U
B endahara  

P enge luaran P engguna A nggaranP P K  S K P D

SP P -G U  dan 
D okum en La in

S P P -G U  dan 
D okum en La in

S P P -G U  dan 
D okum en La in

U ra ian

Lengkap

SPJ

SPD

D PA

Sura t Peno lakan 
P enerb itan  SPM

SPP -G U  dan 
D okum en La in

Pene litian  
S PP -G U

SPD

2 hari ke rja  
se jak  S PP  

d ite rim a

SPP -G U  dan 
D okum en La in

T idak 
Lengkap

1  ha ri ke rja  
se jak SPP  

d ite rim a
Sura t P eno lakan 
Pene rb itan  SPM

SPD

SPM

1. P engguna  A nggaran  m enyerahkan  S P D  kepada  
    B endahara  dan  P P K  S K P D .

2 . B erdasa r S P D  dan  S P J , B endahara  m em buat 
    S P P -G U  beserta  dokum en la innya , yang
    te rd iri da ri:

- S ura t P engan ta r S P P -G U
- R ingkasan  S P P -G U
- R inc ian  S P P -G U
- S ura t P engesahan  S P J a tas penggunaan  dana  

      S P P -G U  sebe lum nya
- S a linan  S P D
- S ura t P ernya taan  P engguna  A nggaran  
- Lam p iran  la in

3 . B endahara  m enyerahkan  S P P-G U  beserta  
    dokum en la in  kepada  P P K -S K P D .

4 . P P K -S K P D  m ene liti ke lengkapan  S P P -G U  
    be rdasar S P D  dan  D P A -S K P D .

5 . A pab ila  S P P -G U  d inya takan  lengkap  m aka  
    P P K -S K P D  m em buat R ancangan  S P M , pa ling  
    lam bat 2  h ar i  k e r ja  se jak  S P P  d ite rim a .

6 . P P K -S K P D  m enyerahkan  S P M  kepada
    P engguna  A nggaran  un tuk d io to risas i.

7 . J ika  S P P -G U  d inya takan  tidak lengkap, P P K  
    S K P D  akan  m enerb itkan  S ura t P eno lakan  S P M . 
    P eno lakan  S P M  pa ling  lam bat 1  h ar i  k e r ja  se jak  
    S P P -G U  d ite rim a .

8 .S ura t P eno lakan  P enerb itan  S P M  in i kem ud ian  
   d ibe rikan  P P K -S K P D  kepada  P engguna  
   A nggaran  un tuk  d io to risas i.

9 . S ura t P eno lakan  P enerb itan  S P M  d iberikan  
    kepada  B endahara  agar B endahara  m e lakukan  
    penyem purnaan  S P P -G U .

Sura t P eno lakan 
Pene rb itan  SPM

R ancangan  
SP M
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Pengajuan SPP -TU
B endahara 

P engeluaran Pengguna AnggaranPP K SKP D

SPP-TU  dan 
D okum en La in

SPP -TU  dan 
D okum en Lain

SPP-TU  dan 
D okum en La in

U raian

Lengkap

1 . P engguna A nggaran m enyerahkan SPD  kepada 
    B endahara  dan  PPK  SKPD .

2 . B erdasarkan  S PD  dan SPJ, Bendahara  m em buat SPP-
    TU  beserta  dokum en la innya , yang  te rd iri dari:

- Surat Penganta r SPP-TU
- R ingkasan S PP-TU
- R inc ian  SP P-TU
- S urat P engesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-

      TU  sebelum nya
- Salinan  SP D
- Surat Kete rangan pen je lasan  keperluan  pengis ian TU
- Lam piran  la in

3 . B endahara m enyerahkan SPP-TU  beserta  dokum en 
    la in  kepada PPK -SKPD .

4 . PPK-SKPD  m eneliti ke lengkapan SPP-TU  berdasarkan  
    D PA -S K P D  dan S P D .

5 . Apab ila  SPP-TU  d inya takan  lengkap m aka PP K-SKPD  
    m em buat R ancangan SPM , pa ling lam bat 2  h ar i  k er ja
    se jak SPP  d iterim a .

6 . PPK-SKPD  m enyerahkan SPM  kepada Pengguna 
    A nggaran un tuk d io to risasi.

7 . J ika SPP-TU  d inya takan  tidak lengkap, PPK  
    S K P D  akan m enerb itkan S ura t P eno lakan S P M . 
    P enolakan S PM  paling lam bat 1  h ar i  k er ja  se jak 
    S PP -TU  d ite rim a .

8 .Surat Penolakan  Penerb itan  SPM  in i kem udian 
   d iberikan  PPK -SKPD  kepada Pengguna 
   A nggaran untuk d io torisas i.

9 . S ura t P enolakan P enerb itan SPM  d iberikan 
    kepada Bendahara  agar Bendahara m e lakukan 
    penyem purnaan S P P -T U .

DPA

Surat Peno lakan 
Penerb itan  SPM

Surat Peno lakan 
Penerb itan  SPM

SPM

Tidak 
Lengkap

SPD

1 hari kerja  
se jak SPP 

d ite rim a

SPJ

Surat Peno lakan 
Penerb itan  SPM

SPD

2 hari kerja  
se jak SPP 

d ite rim a

Rancangan 
SPM

Penelitian  
SPP -TU

SPP -TU  dan 
D okum en La in

SPP-TU  dan
Dokum en La in

SPD



107Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

 

Pengajuan SPP-LS Gaji & Tunjangan
Bendahara 

Pengeluaran PPK SKPD Pengguna Anggaran

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

Uraian

Lengkap

SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

DPA

SPD

SPP-LS Gaji dan 
Dokumen Lain

SPP-LS Gaji dan 
Dokumen Lain

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPD

Rancangan 
SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada 
    Bendahara dan PPK-SKPD.

2. Berdasarkan SPD, Bendahara membuat SPP-Gaji 
    beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-LS Gaji
- Ringkasan SPP-LS Gaji
- Rincian SPP-LS Gaji
- Lampiran yang terdiri dari:

- Pembayaran Gaji Induk
- Gaji Susulan
- Kekurangan Gaji
- Gaji Terusan
- Dll

3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta 
    dokumen lain kepada PPK-SKPD.

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS Gaji berdasar 
    SPD dan DPA-SKPD.

5. Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka PPK-
    SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 har i 
    ker ja sejak SPP diterima.

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna 
    Anggaran untuk diotorisasi.

7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK 
    SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. 
    Penolakan SPM paling lambat 1 har i ker ja sejak 
    SPP-LS Gaji diterima.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian 
   diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna 
   Anggaran untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara melakukan 
    penyempurnaan SPP-LS Gaji.

Tidak 
Lengkap Penelitian 

SPP-LS Gaji

SPD

1 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

2 hari kerja 
sejak SPP 

diterima
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Pengajuan SPP-LS – Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil & Pembiayaan

PPK SKPKDBendahara Pengeluaran 
SKPKD PPKD

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

Uraian

Lengkap

Rancangan 
SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

DPA

1. PPKD menyerahkan SPD dan 
    Keputusan KDH Subsidi, Bunga, 
    Hibah kepada Bendahara 
    Pengeluaran SKPKD.

2. Berdasarkan kedua dokumen ini, 
    Bendahara Pengeluaran SKPKD
    membuat SPP-LS & Dokumen Lain, 
    yang terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-LS
- Ringkasan SPP-LS
- Rincian SPP-LS

    Lampiran:
- Salinan SPD
- Salinan Surat Rekomendasi dari 

      SKPD terkait
- SSP disertai faktur pajak yang 

      ditandatangani WP
- Dll

3. Bendahara Pengeluaran SKPKD
    menyerahkan SPP-LS beserta 
    dokumen lain kepada PPK-SKPKD
    untuk diteliti.

4. PPK-SKPKD meneliti SPP-LS 
    beserta dokumen lain berdasarkan 
    SPD yang diterima dari Pengguna 
    Anggaran dan DPA-SKPD.

5. Setelah diteliti dan dinyatakan 
    lengkap, PPK-SKPKD membuat 
    SPM, paling lambat 2 hari kerja
    sejak diterimanya SPP.

6. PPK-SKPKD menyerahkan SPM 
    kepada PPKD untuk diotorisasi.

7. Jika SPP-LS dinyatakan tidak 
    lengkap, PPK SKPKD akan 
    menerbitkan Surat Penolakan 
    SPM. Penolakan SPM paling lambat 

1 hari kerja sejak SPP-LS diterima.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM ini 
   kemudian diberikan PPK-SKPKD 
   kepada PPKD untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM 
    diberikan kepada Bendahara agar 
    Bendahara melakukan 
    penyempurnaan SPP-LS.

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

Penelitian 
SPP-LS

SPM

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

1 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

Keputusan KDH – 
Subsidi, Bunga, 

Hibah

Keputusan KDH – 
Subsidi, Bunga, 

Hibah

SPD

Tidak 
Lengkap SPD

SPD

2 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM
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Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah empat jenis Surat Permintaan Pembayaran!
2. Berilah contoh ilustrasi SPP TU (Tambahan Uang)!
3. Identifikasilah pihak-pihak yang terkait dengan Surat Permintaan 

Pembayaran dan uraikanlah tugasnya masing-masing!
4. Uraikanlah langkah-langkah persiapan dokumen Surat Permintaan 

Pembayaran!
5. Uraikanlah langkah-langkah pembuatan dokumen Surat Permintaan 

Pembayaran!
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9Bab

PENERBITAN SURAT PERINTAH 
MEMBAYAR (SPM)

Jenis-Jenis Surat Perintah Membayar

Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan 
pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. 
Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai 
dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini dimulai 
de ngan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan 
dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian 
juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga untuk 
SPM TU jika sebelumnya telah pernah dilakukan.

Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna 
Anggaran (PPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dila-
kukan oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah 
pernyata  an penggunaan anggaran di lingkup SKPDnya. SPM yang telah 
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ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah 
(BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana. 
SPM dapat diterbitkan jika:
 Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang ter-

sedia
 Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan per-

undangan

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
 Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima
 Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima 

SPP

Pihak Terkait

1. PPK SKPD
 Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

 Menguji SPP beserta kelengkapannya
 Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan 

dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran
 Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh 

Bendahara SKPD tidak lengkap
 Membuat Register SPM

2. Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Mengotorisasi dan Menerbitkan SPM
 Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK 

SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1 (Pengujian SPP)
PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS yang 

dilam pirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar 
dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Permendagri 13/2006.



113Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Khusus untuk SPP-GU dan SPP-TU, kelengkapan dokumen tersebut 
mencakup juga SPJ yang telah disahkan.

Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD 
yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah 
dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM. 

Langkah 2 (Pembuatan SPM)
Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD akan membuat 

rancangan SPM. Rancangan SPM ini dibuat dua rangkap, satu dokumen 
akan diregister dalam Register SPM-UP/GU/TU/LS, sementara dokumen 
aslinya dikirim kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. Penerbitan 
SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP/GU/TU/LS diterima.

SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk SPM UP
 surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran

Untuk SPM GU
 surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran
 surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

periode sebelumnya 
 ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan 
 bukti atas penyetoran PPN/PPh. 

Untuk SPM-TU
 Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa peng-

guna anggaran. 

Untuk SPM-LS
 surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai 
dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.
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7.5. Bagan Alir

 

 

 

  

 

 

 

  

Pengajuan SPM -UP
Bendahara 

Pengeluaran

SPP-UP dan 
Dokum en Lain

Pengguna AnggaranPPK SKPD

SPP-UP dan 
Dokum en Lain

SPP-UP dan 
Dokum en Lain

Uraian

Lengkap

Tidak Lengkap

2 hari kerja 
sejak SPP 

diterim a

SPD

DPA

SPP-UP dan 
Dokum en Lain

SPM

1. Pengguna Anggaran m enyerahkan SPD kepada 
    Bendahara dan PPK SKPD.

2. Berdasarkan SPD, Bendahara m em buat SPP-UP 
    beserta dokum en la innya, yang terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-UP
- R ingkasan SPP-UP
- R incian SPP-UP
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- Lam piran la in (daftar rincian rencana 

      penggunaan dana s.d. jenis belanja)

3. Bendahara m enyerahkan SPP-UP beserta 
    dokum en la in kepada PPK SKPD.

4. PPK-SKPD m eneliti kelengkapan dokum en SPP-
    UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-
    SKPD.

5. SPP-UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan 
    Rancangan SPM  oleh PPK-SKPD. Penerbitan 
    SPM  paling lam bat 2 h ar i  k er ja sejak SPP-UP 
    d iterim a .

6. Rancangan SPM  in i kem udian diberikan PPK-
    SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk 
    d iotorisasi.

7. J ika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK 
    SKPD akan m enerbitkan Surat Penolakan SPM . 
    Penolakan SPM  paling lam bat 1 h ar i  k er ja sejak 
    SPP-UP diterim a.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM  in i kem udian 
   d iberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran 
   untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM  diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara m elakukan 
    penyem purnaan SPP-UP.

Rancangan 
SPM

SPD

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

Penelitian 
SPP-UP

SPD

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

1 hari kerja 
sejak SPP 

diterim a

SPP-UP dan 
Dokum en Lain
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Pengajuan SPM-GU
Bendahara 

Pengeluaran Pengguna AnggaranPPK SKPD

SPP-GU dan 
Dokumen Lain

SPP-GU dan 
Dokumen Lain

SPP-GU dan 
Dokumen Lain

Uraian

Lengkap

SPJ

SPD

DPA

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPP-GU dan 
Dokumen Lain

Penelitian 
SPP-GU

SPD

2 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

SPP-GU dan 
Dokumen Lain

Tidak 
Lengkap

1 hari kerja 
sejak SPP 

diterima
Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPD

SPM

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada 
    Bendahara dan PPK SKPD.

2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara membuat 
    SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang 
    terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-GU
- Ringkasan SPP-GU
- Rincian SPP-GU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana 

      SPP-GU sebelumnya
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 
- Lampiran lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta 
    dokumen lain kepada PPK-SKPD.

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-GU 
    berdasar SPD dan DPA-SKPD.

5. Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap maka 
    PPK-SKPD membuat Rancangan SPM, paling 
    lambat 2 har i ker ja sejak SPP diterima.

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada 
    Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

7. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK 
    SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. 
    Penolakan SPM paling lambat 1 har i ker ja sejak 
    SPP-GU diterima.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian 
   diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna 
   Anggaran untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara melakukan 
    penyempurnaan SPP-GU.

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

Rancangan 
SPM
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 Pengajuan SPM-TU
Bendahara 

Pengeluaran Pengguna AnggaranPPK SKPD

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

Uraian

Lengkap

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada 
    Bendahara dan PPK SKPD.

2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-
    TU beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-TU
- Ringkasan SPP-TU
- Rincian SPP-TU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-

      TU sebelumnya
- Salinan SPD
- Surat Keterangan penjelasan keperluan pengisian TU
- Lampiran lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen 
    lain kepada PPK-SKPD.

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-TU berdasarkan 
    DPA-SKPD dan SPD.

5. Apabila SPP-TU dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD 
    membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja
    sejak SPP diterima.

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna 
    Anggaran untuk diotorisasi.

7. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK 
    SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. 
    Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak 
    SPP-TU diterima.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian 
   diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna 
   Anggaran untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara melakukan 
    penyempurnaan SPP-TU.

DPA

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPM

Tidak 
Lengkap

SPD

1 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

SPJ

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPD

2 hari kerja 
sejak SPP 

diterima

Rancangan 
SPM

Penelitian 
SPP-TU

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

SPD
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Pengajuan SPM-LS Gaji & Tunjangan
Bendahara 

Pengeluaran PPK SKPD Pengguna Anggaran

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

SPP-LS dan 
Dokumen Lain

Uraian

Lengkap

SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

DPA

SPD

SPP-LS Gaji dan 
Dokumen Lain

SPP-LS Gaji dan 
Dokumen Lain

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

SPD

Rancangan 
SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SPM

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada 
    Bendahara dan PPK-SKPD.

2. Berdasarkan SPD, Bendahara membuat SPP-Gaji 
    beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari:

- Surat Pengantar SPP-LS Gaji
- Ringkasan SPP-LS Gaji
- Rincian SPP-LS Gaji
- Lampiran yang terdiri dari:

- Pembayaran Gaji Induk
- Gaji Susulan
- Kekurangan Gaji
- Gaji Terusan
- Dll

3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta 
    dokumen lain kepada PPK-SKPD.

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS Gaji berdasar 
    SPD dan DPA-SKPD.

5. Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka PPK-
    SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari 
    kerja sejak SPP diterima.

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna 
    Anggaran untuk diotorisasi.

7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK 
    SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. 
    Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak 
    SPP-LS Gaji diterima.

8.Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian 
   diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna 
   Anggaran untuk diotorisasi.

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan 
    kepada Bendahara agar Bendahara melakukan 
    penyempurnaan SPP-LS Gaji.

Tidak 
Lengkap Penelitian 

SPP-LS Gaji

SPD

1 hari kerja 
sejak SPP 
diterima

2 hari kerja 
sejak SPP 
diterima
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Referensi
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah empat jenis Surat Perintah Membayar!
2. Apa syarat agar bisa dikeluarkannya Surat Perintah Membayar?
3. Kapan Surat Perintah Membayar bisa dikeluarkan?
4. Identifikasilah pihak mana saja yang terkait dengan Surat Perintah 

Membayar dan jelaskanlah tugasnya masing-masing!
5. Jelaskan perbedan bagan alir pengajuan SPM-GU, SPM-TU dan 

SPM-LS.
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10Bab

PENERBITAN SURAT PERINTAH 
PENCAIRAN DANA (SP2D)

Deskripsi Kegiatan

SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang diper-
gunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM 
di terima oleh BUD.

SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu 
SPM saja.
SP2D dapat diterbitkan jika:
 Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
 Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan per-

undangan

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:
 Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
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 Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima 
SPM

Pihak Terkait
1.  Kuasa BUD
 Dalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut:

 Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
 Mencetak SP2D
 Mengirimkan SP2D kepada bank
 Membuat register SP2D

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1 (Penelitian SPM)
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/

LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada 
daftar dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Permendagri 13/2006 
dan telah dinyatakan kembali dalam proses 6.5

Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD 
yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah 
dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD akan membuat rancangan SP2D. 

Langkah 2 (Pembuatan SP2D)
Apabila Kuasa BUD menganggap bahwa dokumen sudah lengkap, 

maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang terdiri atas empat rangkap:
1. Berkas pertama diberikan kepada bendahara pengeluaran SKPKD
2. Berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet 

ke dokumen penatausahaan
3. Berkas ketiga diberikan kepada PPKD
4. Berkas keempat diberikan kepada Pihak Ketiga

Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPM-UP/GU/TU/
LS diterima.
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Cara pengisian SP2D
Kolom 1
a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM
b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM
c. SKPD diisi dengan nama SKPD
d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan
f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk 

mencairkan SP2D
g. Hendaklah mencairkan /memindahbukukan ke Rekening Nomor 

diisi dengan nomor rekening kas umum daerah (nomor rekening 
bank kuasa BUD)

h. Uang sebesar diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D 
yang dicairkan

Kolom 2
Khusus SPP-UP/ GU/ TU
a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D
b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran 

atau yang berhak atas SP2D
c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara 

pengeluaran yang berhak atas SP2D
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk 

mencairkan SP2D
e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan 

SP2D

Khusus SPP LS gaji/ barang dan jasa pihak ketiga
a. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D
b. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas 

SP2D
c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank milik pihak 

ketiga yang berhak atas SP2D
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk 

mencairkan SP2D



122 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan 
SP2D

Kolom 3
a. Nomor diisi dengan nomor urut
b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D
c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D
d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening 

peruntukan SP2D

Khusus Hanya ada pada SPP LS Gaji (nomor 4 dan 5)
Potongan-potongan:
a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pega-

wai sesuai ketentuan perundang-undangan
b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan 

perumah an pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Khusus hanya ada pada SPP LS barang dan jasa
Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
a. PPn diisi dengan dengan jumlah potongan PPN sesuai ketentuan 

perundang-undangan
b. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan

SP2D yang dibayarkan:
c. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan
d. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan
e. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi 

dengan jumlah potongan
f. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D 

yang dicairkan
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Bagan Alir
B.5.2 Penerbitan SP2D-UP

BankKuasa BUDPengguna AnggaranBendahara 
PengeluaranUraian

Lengkap

SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

1 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

Dokumen 
Penatausahaan

1. Pengguna Anggaran menyerahkan 
    SPM kepada Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM 
    yang diajukan.

3. Apabila SPM dinyatakan lengkap, 
    Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling 
    lambat 2 hari ker ja sejak diterimanya 
    pengajuan SPM.

4. SP2D ini diserahkan kepada Bank 
    dan Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat 
    SP2D dan Nota Debet (Dari Bank) pada 
    dokumen Penatausahaan, yang terdiri 
    dari:  - Buku Kas Penerimaan

- Buku Kas Pengeluaran

6. Pengguna Anggaran menyerahkan 
    SP2D kepada Bendahara.

7. Bendahara mencatat SP2D pada 
    dokumen Penatausahaan, yang 
    terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per 

      Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, 
    Kuasa BUD menerbitkan surat 
    penolakan penerbitan SP2D paling 
    lambat 1 hari ker ja sejak SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini 
    diserahkan kepada Pengguna 
    Anggaran agar dilakukan 
    penyempurnaan SPM

Dokumen 
Penatausahaan

Penelitian 
Kelengkapan

SP2D
2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

SP2D

SP2D

Nota Debet

SP2D

Tidak 
Lengkap

SPM

1
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B.6.2 Penerbitan SP2D-GU

BankKuasa BUDPengguna AnggaranBendahara 
PengeluaranUraian

Lengkap

SPM

Tidak 
Lengkap

Dokumen 
Penatausahaan

1 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

Penelitian 
Kelengkapan

SP2D

Dokumen 
Penatausahaan

2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

SPM

SP2D

Nota Debet
SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

1. Pengguna Anggaran
    menyerahkan SPM kepada 
    Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD meneliti 
    kelengkapan SPM.

3. Bila SPM dinyatakan lengkap 
    maka Kuasa BUD menerbitkan 
    SP2D paling lambat 2 hari kerja 
    sejak diterima pengajuan SPM.

    Kelengkapan dokumen untuk 
    penerbitan SP2D yaitu:

- Surat Pengesahan SPJ 
      Bendahara Pengeluaran 
      periode sebelumnya

- Ringkasan pengeluaran per 
      rincian objek disertai bukti 
      pengeluaran yg sah & lengkap

- Bukti atas penyetoran PPN/PPh

4. SP2D ini diserahkan kepada 
    Bank dan Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus 
    mencatat SP2D dan Nota Debet 
    (Dari Bank) pada dokumen 
    Penatausahaan, yang terdiri dari:

- Buku Kas Penerimaan
- Buku Kas Pengeluaran

6. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SP2D kepada 
    Bendahara.

7. Bendahara mencatat SP2D pada 
    dokumen Penatausahaan, yang 
    terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan 

      Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran 

      Per Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak 
    lengkap, Kuasa BUD 
    menerbitkan surat penolakan 
    penerbitan SP2D paling lambat 1
    hari kerja sejak SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan 
    SP2D ini diserahkan kepada 
    Pengguna Anggaran agar 
    dilakukan penyempurnaan SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

SP2D

1
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B.8.2 Penerbitan SP2D-LS Gaji & Tunjangan

Kuasa BUDPengguna AnggaranBendahara 
PengeluaranUraian

Lengkap

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada 
    Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM.

3. Bila SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD 
    menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak 
    diterimanya pengajuan SPM.

    Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D:
- Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna 

       Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

4. SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota 
    Debet pada dokumen Penatausahaan, yang terdiri 
    dari:

- Buku Kas Penerimaan
- Buku Kas Pengeluaran

6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada 
    Bendahara.

7. Bendahara mencatat SP2D pada dokumen 
    Penatausahaan, yang terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD 
    menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D 
    paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan 
    kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan 
    penyempurnaan SPM

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

SP2D Nota Debet

SP2D

SPM

Penelitian 
Kelengkapan

SP2D

Dokumen 
Penatausahaan

Tidak 
Lengkap

SPM

1 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

Dokumen 
Penatausahaan

2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

1
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B.9.3 Penerbitan SP2D-LS Barang & Jasa

BANKKuasa BUDPengguna AnggaranBendahara 
PengeluaranUraian

Lengkap

SP2D

SPM

2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

1 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

Tidak 
Lengkap

SP2D

SPM

Dokumen 
Penatausahaan

Dokumen 
Penatausahaan

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

SP2D

SP2D

1. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SPM kepada 
    Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD meneliti 
    kelengkapan dokumen SPM.

3. Bila dokumen SPM dinyatakan 
    lengkap, Kuasa BUD 
    menerbitkan SP2D paling lambat 

2 hari kerja sejak diterimanya 
    pengajuan SPM.

    Kelengkapan dokumen untuk 
    penerbitan SP2D:

- Surat Pernyataan tanggung 
      jawab Pengguna Anggaran/
      Kuasa Pengguna Anggaran

- Bukti-bukti pengeluaran yang 
      sah dan lengkap  

4. Kuasa BUD menyerahkan SP2D 
    kepada Bank  dan 
    Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus 
    mencatat SP2D dan Nota Debet 
    ke dokumen Penatausahaan.

6. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SP2D kepada 
    Bendahara Pengeluaran.

7. Bendahara Pengeluaran 
    mencatat SP2D ke dalam 
    dokumen Penatausahaan yang 
    terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan/

      Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran 

      Per Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak 
    lengkap, Kuasa BUD 
    menerbitkan surat penolakan 
    penerbitan SP2D paling lambat 

1 hari kerja sejak SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan 
    SP2D ini diserahkan kepada 
    Pengguna Anggaran agar 
    dilakukan penyempurnaan SPM

Nota Debet

Penelitian 
Kelengkapan

1
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  B.10.3 Penerbitan SP2D-LS Barang & Jasa – Non Pihak Ketiga

Kuasa BUDPengguna AnggaranBendahara PengeluaranUraian

Lengkap

Nota Debet

1. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SPM kepada Kuasa
    BUD.

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan 
    dokumen SPM.

3. Bila dokumen SPM dinyatakan 
    lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 
    SP2D paling lambat 2 hari kerja
    sejak diterimanya pengajuan 
    SPM.

    Kelengkapan dokumen untuk 
    penerbitan SP2D:

- Surat Pernyataan tangung jawab 
      Pengguna Anggaran/Kuasa 
      Pengguna Anggaran

- Bukti-bukti pengeluaran yang 
      sah dan lengkap

4. Kuasa BUD menyerahkan SP2D 
    kepada Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus 
    mencatat SP2D dan Nota Debet 
    ke dlm dokumen Penatausahaan.

6. Pengguna Anggaran 
    menyerahkan SP2D kepada 
    Bendahara Pengeluaran.

7. Bendahara Pengeluaran 
    mencatat SP2D ke dalam 
    dokumen Penatausahaan yang 
    terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan/

      Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran 

      Per Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak 
    lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 
    surat penolakan penerbitan SP2D 
    paling lambat 1 hari kerja sejak 
    SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan SP2D 
    ini diserahkan kepada Pengguna 
    Anggaran agar dilakukan 
    penyempurnaan SPM

SP2D

SPM

Penelitian 
Kelengkapan

SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

1 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

Tidak 
Lengkap

Dokumen 
Penatausahaan

SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

1

Dokumen 
Penatausahaan

SPM
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B.7.2 Penerbitan SP2D-TU

Pengguna Anggaran Kuasa BUD

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

SPP-TU dan 
Dokumen Lain

BankBendahara 
PengeluaranUraian

Lengkap

SP2D

Penelitian 
Kelengkapan

2 hari kerja 
sejak SPM 

diterima

1 hari kerja sejak 
SPM diterima

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

SP2D

SPM

SP2D

Surat Penolakan 
Penerbitan SP2D

1. Pengguna Anggaran menyerahkan 
    SPM kepada Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan 
    SPM.

3. Bila SPM dinyatakan lengkap maka 
    Kuasa BUD menerbitkan SP2D 
    paling lambat 2 hari kerja sejak 
    diterimanya pengajuan SPM.

    Kelengkapan dokumen untuk
    penerbitan SP2D adalah:

- Surat Pernyataan tanggung jawab 
      Pengguna Anggaran/Kuasa 
      Pengguna Anggaran

4. SP2D ini diserahkan kepada Bank 
    dan Pengguna Anggaran.

5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat 
    SP2D dan Nota Debet pd dokumen 
    Penatausahaan, yang terdiri dari:

- Buku Kas Penerimaan
- Buku Kas Pengeluaran

6. Pengguna Anggaran menyerahkan 
    SP2D kepada Bendahara.

7. Bendahara mencatat SP2D pada 
    dokumen Penatausahaan, yang 
    terdiri dari:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran 

      Per Rincian Objek

8. Apabila SPM dinyatakan tidak 
    lengkap, Kuasa BUD 
    menerbitkan surat penolakan 
    penerbitan SP2D paling lambat 1
    hari kerja sejak SPM diterima

9. Surat penolakan penerbitan 
    SP2D ini diserahkan kepada 
    Pengguna Anggaran agar 
    dilakukan penyempurnaan SPM

Dokumen 
Penatausahaan

Nota Debet

Tidak 
Lengkap

Dokumen 
Penatausahaan

SPM

SP2D

1
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Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah fungsi Surat Perintah Pencairan Dana!
2. Apa syarat agar bisa dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana?
3. Kapan Surat Perintah Pencairan Dana bisa dikeluarkan?
4. Identifikasilah pihak mana saja yang terkait dengan Surat Perintah 

Pencairan Dana!
5. Jelaskan perbedan bagan alir pengajuan SP2D-UP, SP2D-GU dan 

SP2D-LS.
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PELAKSANAAN BELANJA 
DAN PEMBUATAN SURAT 
PERTANGGUNGJAWABAN

Dokumen Pencatatan Pelaksanaan Belanja

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiat-
an wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam 
mem pertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus 
melam pirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran 
dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran 
di berikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara 
Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Bendahara berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, men-
catat pelaksanaan belanja dalam:



132 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

a.  Buku Kas Umum pengeluaran
b.  Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek
c.  Buku pembantu kas tunai
d.  Buku pembantu simpanan/bank
e.  Buku pembantu panjar
f.  Buku pembantu pajak

Pihak Terkait
1.  Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
 Dalam kegiatan ini, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan memiliki 

tugas sebagai berikut:
 Memberikan data-data penggunaan dana untuk melaksanakan 

suatu kegiatan
 Memberikan data-data sebagai dasar pengeluaran dana untuk 

melaksanakan kegiatan
2.  Bendahara Pengeluaran
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung-

jawaban
 Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP, 

dan TU, dan LS pada dokumen Buku pengeluara, Buku pem-
bantu simpanan/ bank, Buku pembantu Pajak, Buku Pembantu 
Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran per objek.

 Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam 
SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK 
SKPD) untuk disahkan 

3.  PPK SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 Menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya
 Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara 

pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran
 Meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna 

Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran
 Meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna 

Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran
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4.  Pengguna Anggaran
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

 Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh 
Bendahara

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan mengajukan permohonan dana 

untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengguna 
Ang garan/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan memo persetujuan 
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud. Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengeluarkan dana sejumlah persetu-
juan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
ke pada PPTK

Langkah 2
Dalam proses pelaksanaan kegiatan, PPTK wajib mengarsip do-

kumen-dokumen yang terkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan 
tersebut. Selanjutnya Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan memberikan 
dokumen-dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar Bendahara Penge-
luar an/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan pertanggung-
jawaban belanja. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaku-
kan verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. 
Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mencatat pelaksanaan belanja dalam:
a.  buku kas umum pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi 

belanja
b.  buku pembantu pengeluaran per rincian obyek, digunakan untuk 

men detailkan item pengeluaran yang dilakukan selama satu bulan.
c.  buku pembantu kas tunai, digunakan untuk mencatat saldo SP2D 

yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di kas tunai 
bendahara pengeluaran
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d.  buku pembantu simpanan/bank, digunakan untuk mencatat saldo 
SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di 
re kening bendahara pengeluaran

e.  buku pembantu panjar, digunakan untuk mencatat jumlah yang telah 
dibelanjakan untuk membayar jasa yang telah dilaksanakan pihak 
ketiga (LS barang dan jasa pihak ketiga)

f.  buku pembantu pajak, digunakan untuk mencatat pajak PPn yang 
dibayar pada saat membeli barang, atau mencatat PPh yang dipotong 
pada saat pembayaran gaji pegawai negeri

9.5.Bagan Alir
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Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Soal-Soal Latihan

1. Identifikasilah apa saja dokumen yang digunakan dalam Pencatatan 
Pelaksanaan Belanja.

2. Identifikasilah pihak mana saja yang terkait dengan Pencatatan 
Pelaksanaan Belanja dan jelaskanlah tugasnya masing-masing!

3. Uraikanlah langkah-langkah teknis dalam pengajuan permohonan 
dana!

4. Uraikanlah langkah-langkah teknis proses akuntansi saat proses 
pelaksanaan kegiatan!

5. Jelaskanlah bagan alir Pencatatan Pelaksanaan Belanja!
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PEMBUATAN SURAT 
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) 

PENGELUARAN

Deskripsi Kegiatan

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertang-
gungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tam-
bah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lam-
bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan, 
dokumen laporan pertanggung jawaban yang disampaikan mencakup: 
a.  Buku kas umum pengeluaran
b.  Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian 
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obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian 
obyek dimaksud; 

c.  Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara
d.  Register penutupan kas. 

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang 
disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban: 
 meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
 meng uji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek 

yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; 
 menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian 

obyek dan 
 menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 

periode sebelumnya.

Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan 
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 
 register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
 register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
 surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
 register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) 
 register penutupan kas.

Pihak Terkait

Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
 Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP, dan 

TU, dan LS pada dokumen Buku pengeluara, Buku pembantu sim-
panan/ bank, Buku pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan 
Buku Pembantu Pengeluaran per objek.
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 Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ 
yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) 
un tuk disahkan 

PPK SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 Menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya
 Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara 

pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran
 Meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna 

Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran
 Meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna 

Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran

Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:
 Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh 

Bendahara

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1
Dalam proses pelaksanaan belanja, dokumen-dokumen yang 

diberikan oleh PPTK dicatat oleh bendahara dalam buku-buku sebagai 
berikut: 
a.  buku kas umum pengeluaran
b.  buku pembantu pengeluaran per rincian obyek
c.  buku pembantu kas tunai
d.  buku pembantu simpanan/bank
e.  buku pembantu panjar
f.  buku pembantu pajak

Berdasarkan enam dokumen tersebut, ditambah dengan SPJ pengeluar -
an pembantu yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Benda-
hara pengeluaran membuat SPJ pengeluaran. SPJ Pengeluaran tersebut 
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dibuat rangkap empat, satu untuk arsip, satu untuk BUD dan dua untuk 
diverifikasi PPK-SKPD.

Apabila disetujui, maka PPK-SKPD menyampaikan satu kopi SPJ 
pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan beri-
kutnya, dan satu kopi SPJ lainnya dicatat pada register Penerimaan SPJ 
Pengeluaran

Apabila ditolak, maka PPK-SKPD mengembalikan satu kopi SPJ 
Pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa ulang, 
sementara satu kopi lainnya dan dicatat pada Register Penolakan SPJ 
Pengeluaran

Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran. Surat Pengesahan SPJ 
dibuat dua rangkap, satu diregister dalam arsip, sementara yang satu lagi 
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dijadikan dasar atas 
pengajuan SPP

Langkah 2 Register SPJ
Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan SPJ yang telah dise-

tujui/ditolak oleh PA dan memasukkan data tersebut ke dalam dokumen 
berikut sesuai peruntukkannya. Dokumen yang digunakan dalam mena-
tausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 
 register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ)
 register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
 surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
 register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) 
 register penutupan kas.
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10.5. Bagan Alir

B.13 Pembuatan SPJ

Kepala SKPDPPK SKPDBendahara PengeluaranUraian

Tgl 10 bln
berikutnya

Tgl 10 bln
berikutnya

Verifikasi

Bukti Transaksi UP-
GU-TU

SPJ
Pengeluaran

1. Bendahara Pengeluaran melakukan 
    pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana.

2. Dari proses pencatatan ini dihasilkan 
    dokumen sebagai berikut:

- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan/Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekap Pengeluaran Per Objek

3. Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah 
    dokumen SPJ Pengeluaran Pembantu, 
    Bendahara Pengeluaran membuat SPJ 
    Pengeluaran.

Dokumen SPJ:
a. Buku kas umum;
b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek 

disertai bukti-bukti yang sah 
c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh 
d. Register penutupan kas.

4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ 
    Pengeluaran kepada PPK-SKPD. Bendahara 
    Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ 
    Pengeluaran kepada BUD paling lambat 
    tanggal 10 bulan berikutnya.

5. PPK-SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran.

6. Apabila disetujui, PPK-SKPD menyampaikan 
    SPJ Pengeluaran kepada Kepala SKPD paling 
    lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ 
    Pengeluaran.

8. Kepala SKPD menyerahkan Surat 
    Pengesahan SPJ kepada Bendahara 
    Pengeluaran.

BKU

Surat 
Pengesahan 

SPJ

Buku Panjar

SPJ
Pengeluaran

SPJ
Pengeluaran

Buku 
Rekap Pengeluaran 

Per Objek

Buku Pajak

Buku Simpanan/
Bank

SPJ 
Pengeluaran

Surat 
Pengesahan 

SPJ

BUD

1

SPJ 
Pengeluaran 

Pembantu
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Referensi

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 
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tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan siapa yang wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan 
kepada kepala SKPD?

2. Jelaskanlah cakupan dokumen laporan pertanggung jawaban!
3. Identifikasilah pihak mana saja yang terkait dengan pengurusan Surat 

Pertanggungjawaban dan jelaskanlah tugasnya masing-masing!
4. Jelaskanlah langkah-langkah dalam register SPJ!
5. Jelaskanlah bagan alir pembuatan SPJ!
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PEMBUATAN SURAT 
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) 

PENGELUARAN PEMBANTU

Deskripsi Kegiatan

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu merupakan 
dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola 
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara pengeluaran pembantu 
wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran 
yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara pengeluaran pembantu 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada 
bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan 
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang 



144 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali 
dan pertimbangan objektif lainnya. 

Dalam proses penatausahaan, buku pengeluaran pembantu 
mencatat transaksi-trnsaksi dalam buku: 
 Buku Kas Umum Pengeluaran
 Buku Pajak PPN/PPh
 Buku Pembantu Panjar

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diserahkan dengan dilampiri oleh:
 Buku Kas Umum Pengeluaran
 Buku Pajak PPN/PPh
 Bukti-bukti lain yang sah

Pihak Terkait
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas 

sebagai berikut:
 Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung-

jawaban
 Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada 

do kumen Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Pajak PPN/
PPh Pembantu, Buku Panjar Pembantu.

 Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam 
SPJ Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan ke Bendahara 
Pengeluaran.

2.  Bendahara Pengeluaran
 Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai 

berikut:
 Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis SPJ Pengeluaran 

Pembantu.
 Memberikan persetujuan terhadap SPJ Pengeluaran Pembantu, 

maka SPJ pengeluaran pembantu harus disertakan Bendahara 
Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran.
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Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1
Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan bukti-bukti 

pembelanjaan dana dari UP, GU, dan TU, kemudian bukti pembelanjaan 
tersebut diarsipkan. Dari proses pencatatan ini, Bendahara pengeluaran 
pembantu hanya akan mencatat pengeluaran atas pembelanjaan dana 
tersebut pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
 Buku Kas Pengeluaran Pembantu
 Buku Pajak PPN/PPh Pembantu
 Buku Panjar Pembantu  

Ketiga dokumen ini dibuat arsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ-Belanja berdasar-

kan data dari ketiga dokumen dalam SPJ Pengeluaran Pembantu. Kemu-
dian dirangkum menjadi SPJ-Belanja yang akan diserahkan kepada Ben-
dahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Langkah 2
Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 

SPJ Pengeluaran Pembantu.Dalam hal SPJ Pengeluaran Pembantu ter-
sebut ditolak, maka Bendahara Pengeluaran mengembalikannya kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dibahas kembali.Setelah Ben-
dahara Pengeluaran memberikan persetujuan terhadap SPJ Pengeluaran 
Pem bantu, maka SPJ pengeluaran pembantu harus disertakan Bendahara 
Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran
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Bagan Alir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P J  B e n d a h a ra  P e n g e lua ran  P e m ba n tu

B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra nB e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n  
P e m b a n tuU ra ia n

T g l 5  b ln
b e riku tn ya

S P J  P e n g e lu a r a n  
P e m b a n t u

B uk ti T ra n saks i U P -
G U -T U

B uku  P a ja k  P P N /P P h  
P em b a n tu

1 . B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu  m e n c a ta t b u k ti-
    b u k ti tra n s a k s i p e m b e la n ja a n  d a n a .

2 . D a ri p ro s e s  p e n c a ta ta n  in i d ih a s ilk a n  d o ku m e n  se b a g a i 
    b e rik u t:

- B u k u  K a s  P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu
- B u k u  P a ja k  P P N /P P h  P e m b a n tu
- B u k u  P a n ja r P e m b a n tu

3 . B e rd a sa rk a n  k e  tig a  d o ku m e n  ta d i, B e n d a h a ra  
    P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu  m e m b u a t S P J  P e n g e lu a ra n  
    P e m b a n tu .

    D o ku m e n  S P J  P e m b a n tu :
- B K U
- B u k u  P a ja k  P P N /P P h
- B u k ti p e n g e lu a ra n  y a n g  s a h

4 . B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu  m e n y e ra h k a n  S P J  
    P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu  k e p a d a  B e n d a h a ra  
    P e n g e lu a ra n  p a lin g  la m b a t ta n g g a l  5  b u la n  
    b e r i k u tn y a .

5 . B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n  m e m v e rifik a s i, m e n g e v a lu a s i, 
    d a n  m e n g a n a lisa  S P J  P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu .

6 . S e te la h  d is e tu ju i, B e n d a h a ra  P e n g e lu a ra n  a ka n  
    m e n g g u n a ka n  S P J  P e n g e lu a ra n  P e m b a n tu  d a la m  
    p ro s e s  p e m b u a ta n  S P J .

V e rifika s i, 
E va lu as i, da n  

A n a lis is

S P J  P e n g e lu a r a n  
P e m b a n t u

B u ku  K a s  P e ng e lu a ra n  
P em b a n tu

B u ku  P a n ja r P e m b an tu

S P J  P e n g e lu a r an  
P em b a n t u

1
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
Pengeluaran Pembantu!

2. Identifi kasilah pihak-pihak yang terkait dengan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Pengeluaran Pembantu dan jelaskanlah tugasnya masing-masing!

3. Dokumen apa saja yang digunakan untuk mencatat bukti-bukti pembe-
lanjaan dana!

4. Apa saja dokumen yang harus dilampirkan untuk menyertai Surat Per-
tanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu?

5. Jelaskanlah bagan alir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran 
Pembantu!
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AKUNTANSI KEUANGAN 
DASAR, PERSAMAAN DASAR, 

PENJURNALAN DAN 
PEMOSTINGAN

Macam-Macam Metode Pengakuan Akuntansi

Pada sesi ini, akan dibahas akuntansi keuangan dasar yang men-
cakup tahap-tahap penyusunan laporan keuangan dengan pendekatan 
kas modifikasian. Pemahaman akuntansi keuangan dasar mutlak diper-
lukan sebagai landasan untuk memahami akuntansi pemerintah, meng-
ingat akuntansi pemerintah lebih kompleks dari akuntansi sektor privat. 
Akuntansi pemerintah menggunakan modified cash basis yang lebih 
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kompleks dibanding accrual basis karena akuntansi pemerintah meng-
gabungkan akuntansi anggaran (cash basis) dan akuntansi keuangan 
(accrual basis).

Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan akuntansi pemerintah merupakan hubungan fungsional 
antar akun (buku besar) sebagai akibat dari konsep kemandirian entitas. 
Jadi, persamaan akuntansi bukan persamaan aljabar. Persamaan akuntansi 
dapat digambarkan sebagai berikut:

Aset = Utang + Ekuitas Dana+Pendapatan-
Blj NM-Blj Modal+Pt-Pk

Asset+Blj NM+Blj Modal+Pk=Utang+Ekuitas 
Dana+Pendapatan+Pt

Berikut ini adalah contoh transaksi untuk membuat persamaan 
akuntansi:

Saldo awal kas Rp 40.000, Utang Rp 20.000, Ekuitas Dana Rp 
20.000
1. Menerima kas dari Dana alokasi umum sebesar Rp 100.000
2. Menerima kas dari pinjaman luar negeri Rp 50.000
3. Membeli kendaraan dinas sebesar Rp 20.000 
4. Mengeluarkan kas untuk ditanamkan di PDAM Rp 40.000
5. Membayar gaji Pegawai 50.000

Pada Akhir Periode dilakukan penyesuaian neraca pada rek belanja 
modal, Pembiayaan-Penerimaan, maupun Pembiayaan Pengeluaran untuk 
dapat dibentuknya neraca
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No
A

Bnm BMD Pk H E Pn Pt
Kas Kend Inv

0 40 20 20
1 100 100
2 50 50
3 -20 20
4 -40 40
5 -50 50

190 190

Setelah dilakukan penyesuaian,maka persamaan akuntansi mjd sbb:
No A Bnm BMD Pk H E Pn Pt

Kas Kend Inv

0 40 20 20
1 100 100
2 50 50 50
3 -20 20 20
4 -40 40 40
5 -50 50

190 190

Penjurnalan
Penjurnalan merupakan pencatatan pertama dalam sistem akun-

tansi dengan didasarkan pada bukti transaksi (dokumen). Karena akun-
tansi menganut prinsip kesatuan usaha (atau kemandirian entitas) maka 
pen jurnalan dilakukan dengan sistem pencatatan berpasangan atau double 
entry bookeping dimana setiap transaksi akan mempengaruhi paling 
tidak dua rekening untuk kemudian dicatat dalam kolom Debit (sisi sebe-
lah kiri) dan kolom Kredit (sisi sebelah kanan). Rekening-rekening yang 
digunakan dalam akuntansi keuangan daerah secara garis besar dapat di-
klasifikasi menjadi Rekening-rekening Neraca: (1) kelompok rekening 
aset, (2) kelompok rekening kewajiban atau utang, (3) kelompok re-
kening ekuitas dana, dan Rekening-rekening Anggaran:(1) kelompok 
re kening pendapatan, (2) kelompok rekening belanja (3) kelompok re-
ke ning Pembiayaan Penerimaan, (4) Kelompok Rekening Pembiayaan 
Pengeluaran

Jurnal sendiri didefinisi sebagai catatan akuntansi yang sistematis 
(meng ikuti kaedah tertentu) dan kronologis (urut waktu) mengenai tran-
saksi suatu entitas. Aturan debit-kredit dikembangkan atas dasar logika 
dan bukan merupakan hafalan. Adapun aturan debit-kredit secara ringkas 
dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
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Rekening Bertambah Berkurang Saldo Normal
Aset Debit Kredit Debit
Kewajiban Kredit Debit Kredit
Ekuitas Kredit Debit Kredit
Pendapatan Kredit Debit Kredit
Belanja Debit Kredit Debit
Pembiayaan tr Kredit Debit Kredit
Pembiayaan kl Debit Kredit Debit

Pada Metoda modified Cash Basis, paling tidak terjadi beberapa 
tahap Penjurnalan, yaitu:
 Penjurnalan Transaksi
 Penjurnalan Penyesuaian Akrual untuk menghasilkan Laporan Kinerja 

Keuangan
 Penjurnalan Penyesuaian Neraca dan Penutup untuk menghasilkan 

Neraca

Pada sesi ini akan dijelaskan penjurnalan Transaksi dan Penyesuaian 
Neraca saja, selebihnya akan dijelaskan pada sesi pembahasan kertas 
kerja.

Penyesuaian neraca adalah penyesuaian saldo-saldo rekening non 
neraca (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Penerimaan, dan Pembiayaan 
Pengeluaran) menjadi rekening neraca (Aktiva, Utang, Ekuitas Dana)

PERBEDAAN PENJURNALAN PADA AKUNTANSI LEMBAGA 
BISNIS DAN PEMERINTAH

Penjurnalan pada akuntansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 
memiliki perbedaan yang yang cukup jelas dengan penjurnalan yang 
umum dipelajari mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Menengah atau Intermediate Accounting. Pada kuliah akuntansi keuangan 
menengah, penjurnalan yang dipelajari adalah untuk perusahaan (sektor 
binsis) yang pendekatannya akrual murni. Sementara, akuntansi peme-
rintah yang diatur oleh PP 71 tahun 2010 tidak berbasis akrual murni, 
melainkan akrual modifikasian. Perbedaan yang paling mencolok dari 
keduanya adalah adanya dua jurnal dengan pendekatan berbeda pada 
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akuntansi pemerintah yang mana hal ini tidak ditemukan pada akun tansi 
bisnis, yaitu: (1) jurnal untuk kepentingan pembuatan Laporan Ope ra-
sional (LO) yang menggunakan basis pencatatan akuntansi akrual, dan 
(2) jurnal untuk kepentingan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) yang menggunakan basis pencatatan akuntansi kas. Sehingga, pada 
praktiknya, suatu transaksi yang terjadi pada lembaga pemerintah bisa 
saja dicatat dua jurnal, yakni jurnal LO dan jurnal LRA, atau hanya di-
catat satu jurnal saja, yakni jurnal LO saja. Untuk transaksi yang harus 
di catat pada dua jurnal (yakni jurnal LO dan jurnal LRA) adalah transaksi 
yang berkenaan dengan APBD/APBN

1
. Sementara, jika transaksi yang 

terjadi pada pemerintah tidak ada hubungannya dengan APBD/APBN, 
maka hanya dicatat pada jurnal LO saja, seperti contohnya transfer uang 
dari BUD kepada bendahara pengeluaran SKPD, penyesuaian nilau aste, 
penyesuaian nilai piutang / utang, dan transaksi non anggaran lainnya.

Tahap-Tahap Pencatatan Transaksi dalam Buku Jurnal
1. Mengidentifikasi transaksi dan datanya (apakah terkait dengan 

realisasi anggaran atau tidak).
2. Menentukan rekening apa yang terpengaruh dan kelompok 

rekeningnya (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau belanja)
3. Menentukan pengaruh transaksi terhadap rekening (apakah 

meningkat atau menurun), dan gunakan kaedah penjurnalan untuk 
menentukan apakah rekening tersebut didebit atau dikredit.

4. Catat transaksi ke buku jurnal.

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, akuntansi pemerintah 
daerah sebagaimana diatur pada PP 71 tahun 2010 dan Lampiran II 
permendagri 64 tahun 3013 menggunakan basis dua akuntansi, yakni 
akrual dan kas. Basis akrual digunakan untuk membuat Neraca, Laporan 
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan 

1. Penting: transaksi yang berkenaan dengan anggaran (APBD/APBN) adalah pendapatan, 
belanja dan pembiayaan.
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Ekuitas (LPE). Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) masih meng-
gunakan basis kas. Masih digunakannya basis kas untuk dua laporan ter-
sebut dikarenakan akuntansi anggaran yang diterapkan di Indonesia juga 
masih menggunakan basis kas. Salah satu ciri anggaran di Indonesia masih 
menggunakan basis kas adalah “jika piutang pendapatan pajak tidak dapat 
ditagih atau tidak terealisasi pada tahun ini, maka piutang tersebut akan 
dihapus dan tidak lagi menjadi piutang ditahun berikutnya”.

Basis Pencatatan pada PP No. 71 tahun 2010
Basis Akrual Basis Kas

Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Operasional (LO)
dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dari kondisi ini, maka pembahasan mengenai kasus penjurnalan 
akun tansi atas transaksi-tansaksi yang terjadi di pemerintah daerah akan 
dibagi menjadi dua, yaitu penjurnalan transaksi yang terkait dengan 
anggaran (basis kas) dan transaksi yang tidak terkait dengan anggaran 
(basis akrual).

Penjurnalan Akuntansi Anggaran dengan Basis Kas 
(Untuk pembuatan LRA dan Laporan perubahan SAL)

Akuntansi anggaran adalah sebutan untuk proses akuntansi (mulai 
dari penjurnalan sampai dengan pelaporan) yang terkait dengan anggaran. 
Kajian ini banyak ditemukan pada referensi-referensi mata kuliah akun-
tansi manajemen. Secara umum, tahapan penjurnalan akuntansi anggaran 
ter jadi pada 5 (lima) tahap, yaitu (1) penetapan anggaran; (2) realisasi 
ang  garan; (3) penutupan anggaran; (4) penutupan realisasi anggaran; dan 
(5) penutupan surplus/defisit anggaran. Jurnal penetapan anggaran dibuat 
ketika suatu RAPBD/RAPBN telah sah menjadi APBD/APBN. Selanjutnya, 
jurnal realisasi anggaran adalah jurnal transaksi yang berkaitan dengan 
pene rimaan pendapatan, penggunaan kas untuk pengeluaran (belanja) dan 
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah 
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daerah. Sedangkan jurnal penutupan anggaran adalah jurnal yang dibuat 
ketika tahun anggaran berakhir. Hasil dari jurnal penutupan anggaran ini 
akan dapat menunjukkan apakah terjadi surplus atau defisit dari anggaran 
suatu pemerintah daerah.

Untuk lebih memahami pembuatan jurnal akuntansi anggaran, 
beri kut akan disajikan suatu contoh kasus:

Jurnal Penetapan Anggaran:

Pada tanggal 1 Januari 2010 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan 
Pemerintah Kota Harapan untuk tahun 2010 adalah Rp.50.750, sedang-
kan belanjanya dianggarkan sebesar Rp. 53.750. Anggaran untuk pene-
rimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing sebesar 
Rp.7.000 dan Rp. 4.000.
01-Jan-10 Estimasi Pendapatan 50.750

Estimasi Perubahan SAL 3.000
Apropriasi Belanja 53.750

01-Jan-10 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 7.000
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 4.000
Estimasi Perubahan SAL 3.000

Jurnal Realisasi Anggaran:

Selama tahun 2010, Pemerintah Kota Harapan memiliki realisasi 
pendapatan sebesar Rp 52.750 dan belanja sebesar Rp 51.250. 
Sedangkan, realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp 7.000 
dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4.000. Saat realisasi tersebut, 
Pemerintah Kota Harapan akan menjurnal sebagai berikut:

Pendapatan Estimasi Perubahan SAL 52.750

Pendapatan-LRA 52.750

Belanja Belanja 51.250
Estimasi Perubahan SAL 51.250

Penerimaan Estimasi Perubahan SAL 7.000
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 7.000

Pengeluaran Pengeluaran Pembiayaan 4.000
Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL 4.000
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Jurnal Penutup Penganggaran:

Pada akhir tahun, Pemerintah Kota Harapan akan membuat jurnal 
penutup. Dengan jurnal penutup tersebut, seluruh akun Estimasi Per-
ubahan SAL akan habis. Jurnal penutup untuk di akhir tahun tersebut 
adalah sebagai berikut:
31-Des-10 Pendapatan-LRA 52.750

Estimasi Pendapatan 50.750
Estimasi Perubahan SAL 2.000

31-Des-10 Apropriasi Belanja 53.750
Belanja 51.250
Estimasi Perubahan SAL 2.500

31-Des-10 Penerimaan Pembiayaan 7.000
Estimasi Penerimaan Pembiayaan 7.000

31-Des-10 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 4.000
Pengeluaran Pembiayaan 4.000

Jurnal Penutupan Realisasi Anggaran:

31-Des-10 Pendapatan-LRA 52.750

Penerimaan Pembiayaan 7.000

Surplus/defisit Anggaran   4.500
Belanja 51.250
Pengeluaran pembiayaan   4.000

Jurnal Penutupan Surplus/Defisit Anggaran:

31-Des-10 Surplus Anggaran 4.500

Estimasi Perubahan SAL 4.500

Penjurnalan Pada Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut PP 
71 tahun 2010

Pada kasus penjurnalan dengan basis akrual ini fokusya hanya 
pada jurnal realisasi anggaran dan jurnal penutup. Perlu diingat kembali, 
bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki 
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konsekuensi penjurnalan yang berbeda, pertama: suatu transaksi harus 
dicatat pada jurnal untuk Laporan Operasional (LO) dan juga untuk 
Lapor an Realisasi Anggaran (LRA); kedua suatu transaksi hanya dicatat 
pada jurnal untuk Laporan Operasional (LO) karena tidak berkaitan de-
ngan transaksi anggaran. Untuk lebih memperjelas perhatikan ilustrasi 
kasus transaksi yang terjadi pada SKPD/PPKD berikut ini:

Tanggal Transaksi
April 2 Menerima setoran kas dari pendapatan pajak Daerah Rp 30.000, 

pendapatan retribusi daerah Rp 15.000, pendapatan lain-lain PAD 
Rp 10.000, pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 10.000

4 Menerima pinjaman Luar negeri sebesar Rp 20.000, dan pinjaman 
dari pemerintah pusat sebesar Rp 10.000

5 Mengeluarkan kas untuk belanja pegawai Rp 15.000, belanja 
barang habis pakai Rp 2.000, belanja pemeliharaan Rp 3.000, 
belanja perjalanan dinas Rp 5.000

10 Memberi pinjaman lancar pada BUMD Rp 10.000 dan penyertaan 
modal proyek pembangunan Rp 5.000

15 Menerima hibah peralatan dari pemerintah pusat senilai Rp 5.000
20
 

Membayar pokok pinjaman pada pemerintah pusat Rp 5.000 dan 
pada luar negeri Rp 10.000

25 Menerima pembayaran pinjaman oleh BUMD sebesar Rp 5.000
27 Mengirim sejumlah uang kepada Dinas ABC senilai Rp 1000.
29 Menerima setoran uang dari Dinas Pendapatan senilai Rp 5.000.

Dari contoh transaksi di atas, dilakukan beberapa tahapan (tahap 1-3) 
sebelum dilakukan pencatatan dalam buku jurnal. Adapun identifikasi, 
rekening dan kolompok rekening yang terpengaruh, serta penentuan debit/
kredit berdasarkan kaedah penjurnalan untuk masing-masing transaksi 
tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tanggal Identifikasi Transaksi
April 2

Transaksi penerimaan pendapatan ini berkenaan dengan anggaran 
di pemerintah, sehingga jurnal yang harus dibuat ada 2 (dua), yakni 
jurnal LO dan LRA. Untuk jurnal LO: menerima setoran kas be-
rarti rekening Kas di kas daerah yang merupakan rekening aktiva 
bertambah sehingga rekening Kas di kas daerah didebit sebesar Rp 
65.000. Sedangkan pendapatan dari berbagai sumber bertambah 
sehingga rekening-rekening pendapatan (ditulis: Pendapatan-LO) 
tersebut dikredit. Untuk jurnal LRA: transaksi ini mengindikasi-
kan adanya realisasi anggaran penerimaan pen dapatan. Dengan 
demikian, akun Estimasi Perubahan SAL dide bit dan rekening-rek-
ening pendapatan (ditulis: Pendapatan-LRA) dikredit.
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Tanggal Identifikasi Transaksi
4

Transaksi ini masuk dalam kategori pembiayaan yaitu pene rimaan 
pembiayaan (utang luar negeri). Pembiayaan sendiri ma suk dalam 
kategori transaksi yang terkait anggaran, sehingga dari transaksi 
ini harus dibuat jurnal LO dan LRA. Untuk jurnal LO: menerima 
pinjaman berarti Kas di kas daerah bertambah dan Utang juga ber-
tambah, sehingga rekening Kas di kas daerah didebit sebesar Rp 
30.000 dan Uutang luar negeri, dan Utang pada pemerintah pusat 
dikredit masing-masing sebesar Rp 20.000 dan Rp 10.000.Untuk 
jurnal LRA: yang didebit adalah akun Estimasi Perubahan SAL 
sebesar Rp 30.000, dan yang dikredit adalah Penerimaan Pembi-
ayaan-Utang Luar Negeri Rp 20.000 dan Penerimaan Pembiayaan-
Utang Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat Rp 10.000.

5 Transaksi ini (belanja) juga terkait dengan realisasi anggaran, seh-
ingga jurnal yang harus dibuat adlaah jurnal LO dan LRA. Untuk 
jurnal LO:Kas di kas daerah berkurang dan belanja bertambah seh-
ingga Beban2 didebit ke rekening beban pegawai, beban barang ha-
bis pakai, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas masing-
masing sebesar Rp 15.000, Rp 2.000, Rp 3.000 dan Rp 5.000 dan 
rekening Kas di kas daerah dikredit sebesar Rp 25.000. sedangkan 
untuk jurnal LRA: yang didebit adalah Belanja pegawai Rp 20.000 
(Rp 15.000 + Rp 5.000); Belanja Barang dan Jasa Rp 5.000 ( Rp 
2.000,- + Rp 3.000).

10

Pemberian pinjaman masuk dalam transaksi yang terkait dengan 
anggaran, yaitu transaksi pengeluaran pembiayaan. Untuk jurnal 
LO: pemberian pinjaman pada BUMD (piutang pada BUMD) dan 
penyertaan modal (investasi) bertambah dan Kas berkurang, seh-
ingga rekening Piutang pada BUMD, dan Penyertaan modal (In-
vestasi) pada Proyek pembangunan didebit masing-masing sebesar 
Rp 10.000 dan Rp 5.000 dan rekening Kas di kas daerah dikredit 
sebesar Rp 15.000. Untuk jurnal LRA: yang didebit adalah Penge-
luaran Pembiayaan Rp 25.000 dan dikredit adalah Estimasi Peruba-
han SAL Rp 25.000.

2. Menurut Lampiran II Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Peneraan SAP Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah, untuk transaksi pengeluaran yang dicatat di jurnal 
LO menggunakan istilah Beban dan yang dicatat di jurnal LRA menggunakan istilah 
belanja. Untuk transaksi pengeluaran atas perolehan suatu asset yang memiliki nilai 
ekonomis cukup lama dapat dicatat dengan pendekatan aktiva atau beban. Misalnya, 
belanja persediaan alat tulis. Transaksi ini dapat dicatat sebagai Persediaan ATK atau 
Beban ATK. Perbedaan pendekatan tersebut harut disesuaikan dengan konsistensi pada 
jurnal penyesuaiannya nanti yang akan dibuat di peridoe pelaporan akuntansi.
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Tanggal Identifikasi Transaksi
15 Ada dua kategori pada transaksi penerimaan hibah ini, yakni: (1) 

Jika penerimaan hibah sudah pasti akan didapatkan dan tercatat 
dalam dokumen anggaran, maka transaksi tersebut termasuk da-
lam kasus transaksi yang terkait dengan anggaran dan jurnal yang 
dibuat ada 2 (dua) yakni jurnal LO dan LRA. (2) jika hibah ini tidak 
diketahui sebelumnya dan tidak terdapat dalam dokumen angga-
ran pemerintah daerah, maka transaksi hibah ini hanya dicatat di 
jurnal LO. 
Jika hibah adalah kategori (1). Untuk jurnal LO:Menerima hibah 
peralatan berarti peralatan bertambah dan pendapatan lain-lain 
(hibah) bertambah, sehingga Peralatan didebit dan Pendapatan Hi-
bah-Sumbangan Pempusdikreditmasing-masing sebesar Rp 5.000.
Untuk jurnal LRA: yang dikredit adalah akun Estimasi Perubahan 
SAL dan yang dikredit adalah akun Pendapatan Hibah, masing-
masing Rp 5.000.
Jika hibah adalah kategori (2) maka hanya dibuat jurnal LO.

20 Pembayaran pinjaman termasuk dalam transaksi pengeluaran pem-
biayaan. Dengan demikian transaksi ini terkait dengan transaksi 
anggaran dan harus dibuatkan jurnal LO dan LRA. Untuk jurnal 
LO: membayar pokok pinjaman berarti kas berkurang dan Pem-
biayaan-pembayaran utang pokok juga bertambah sehingg reken-
ing Utang Pada Pemerintah Pusat dan Utang Luar Negeri didebit 
masing-masing sebesar Rp 5.000 dan Rp 10.000 dan rekening 
Kas di kas daerah dikredit sebesar Rp 15.000. Untuk jurnal LRA: 
yang didebit adalah Pengeluaran pembiayaan Rp 15.000 dan yang 
dikredit adalah Estimasi Perubahan SAL Rp 15.000.

25 Transaksi ini adalah berkaitan dengan penerimaan piutang kepada 
BUMD (artinya sebelumnya BUMD pernah berutang kepada pe-
merintah daerah). Transaksi ini terkait dengan anggaran sehingga 
harus dibuatkan 2 (dua) jurnal, yakni LO dan LRA. Untuk jur-
nal LO: menerima pembayaran pinjaman berarti kas bertambah 
dan piutang pada BUMD berkurang, sehingga rekening Kas di kas 
daerah didebit dan Piutang pada BUMDdikreditmasing-masing 
sebesar Rp 5.000.Untuk jurnal LRA: yang didebit adalah akun Es-
timasi Perubahan SAL dan yang dikredit adalah akun Penerimaan 
Pembiayaan-Piutang pada BUMD masing-masing Rp 5.000.
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Tanggal Identifikasi Transaksi

27
Transaksi pengiriman uang dari SKPKD kepada Dinas ABC 
masuk dalam kategori rekalisifikasi kas daerah. Transaksi ini tidak 
berkaitan dengan anggaran (pendapatan, belanja, pembiayaan) 
melainkan hanya pemindahan (transfer) kas dari SKPKD kepada 
SKPD (Dinas ABC). Karena SKPKD mengirim sejumlah kepada 
SKPD (Dinas ABC), maka kas di kas daerah berkurang dan me-
munculkan akun resiprokal (timbal balik)3 yakni RK SKPD-Dinas 
ABC. jurnal yang dibuat hanya jurnal untuk LO yaitu akun RK 
Dinas ABC didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit masing-masing 
sebesar Rp 1.000. 

29

Kasus tanggal 29 sejenis dengan kasus tanggal 27, namun memiliki 
perbedaan yakni tanggal 29 SKPKD menerima uang dari SKPD se-
mentara kasus 27 mengirim uang ke SKPD. Sama halnya dengan 
ransaksi tanggal 27, transaksi tanggal 29 ini hanya dicatat di jurnal 
LO saja karena tidak berkaitan dengan anggaran. Karena SKPKD 
menerima sejumlah uang, maka kas di kas daerah bertambah maka 
didebit dan RK Dinas Pendapatan dikredit masing-masing senilai 
Rp 5.000.

Setelah dilakukan identifikasi transaksi dan perubahan masing 
masing rekening, maka dilakukan pencatatan ayat jurnal (nama rekening 
& jumlah nominal tiap-tiap transaksi) pada Buku Jurnal dengan format 
se bagai berikut:

3. Akun resiprokal adalah akun yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara 
entitas anak dan entita induk. Dalam kasus akuntansi pemerintah daerah, yang berlaku 
sebagai induk adalah SKPKD/PPKD dan entitas anak adalah SKPD. Akun resiprokal 
ini nantinya akan dieliminasi ketika dibuat laporan keuangan konsolidiasian di akhir 
periode akuntansi atau saat pelaporan keuangan. Akun resiprokal yang diatur menurut 
Lampiran II Permendagri 64 tahun 2013 ditulis dengan “RK-(nama SKPD)” misalnya 
“RK-Dinas Pendapatan”. “RK” merupakan singkatan dari “Rekening Koran”. Pada saat 
membaca neraca SKPKD/PPKD, jika posisi “RK” di sisi “debit” itu berarti terdapat 
sejumlah aset kas atau non-kas milik daerah yang ada di SKPD tersebut. Misal: RK-
Dinas Pendidikan (debit) 1.000, maka artinya terdapat aset daerah baik kas maupun 
non-kas pada Dinas Pendidikan sebesar 1.000. Sementara, jika “RK” berada pada sisi 
“kredit”, itu berarti terdapat sejumlah aset yang berasal dari suatu SKPD. Misal: RK-
Dinas Pendapatan (kredit) 2.000, maka itu artinya SKPKD/PPKD telah menerima aset 
baik kas maupun non-kas dari Dinas Pendapatan senilai 2.000.



161Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

BUKU JURNAL
Tahun: …..
Hal: ………

Tanggal No. 
Rek. Nama Rekening Ref Debit Kredit

April 2

0100
8010
8020
8040
8220

Jurnal LO:
Kas di kas daerah
 Pendpt pajak daerah-LO
 Pendpt retribusi daerah-LO
 Pendpt lain PAD-LO
 Pendpt DAU-LO

Jurnal LRA:
Estimasi Perubahan SAL
Pendpt pajak daerah-LRA
 Pendpt retribusi daerah-LRA
 Pendpt lain PAD-LRA
 Pendpt DAU-LRA

65.000

65.000

30.000
15.000
10.000
10.000

30.000
15.000
10.000
10.000

4 Jurnal LO:
Kas di kas daerah
Utang pd pemr Pusat
 Utang luar negeri

Jurnal LRA:
Estimasi Perubahan SAL
 Penerimaan Pembiayaan-
 Utang pd pemr Pusat
 Penerimaan Pembiayaan-
 Utang luar negeri

30.000

30.000

10.000
20.000

10.000

20.000

5 Jurnal LO:
Beban pegawai
Beban barang pakai habis
Beban pemeliharaan
Beban perjln dinas
 Kas di kas daerah

Jurnal LRA:
Belanja pegawai
Belanja brg dan jasa
 Estimasi Perubahan SAL

15.000
2.000
3.000
5.000

20.000
5.000

25.000

25.000
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BUKU JURNAL
Tahun: …..
Hal: ………

Tanggal No. 
Rek. Nama Rekening Ref Debit Kredit

10 Jurnal LO:
Piutang pada BUMD
Penyert mdl proyek pemb
 Kas di kas daerah

Jurnal LRA:
Pengeluaran Pembiayaan
 Estimasi Perubahan SAL

10.000
5.000

15.000

15.000

15.000

15 Jurnal LO:
Peralatan
 Pendapatan Hibah-pempus 
LO

Jurnal LRA (kondisional):
Estimasi Perubahan SAL
 Pdptn Hibah-pempus LRA

5.000

5.000

5.000

5.000

20 Jurnal LO:
Utang pd pem.pusat
Utang luar negeri
 Kas di kas daerah

Jurnal LRA:
Pengeluaran Pembiayaan
 Estimasi Perubahan SAL

5.000
10.000

15.000

15.000

15.000

25 Jurnal LO:
Kas di kas daerah
 Piutang pada BUMD

Jurnal LRA:
Estimasi Perubahan SAL
 Penerimaan Pembiayaan

5.000

5.000

5.000

5.000

27 Jurnal LO:
RK Dinas ABC
 Kas di kas daerah

Jurnal LRA:
Tidak ada jurnal karena tidak 
terkait dengan transaksi ang-
garan

1.000
1.000
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BUKU JURNAL
Tahun: …..
Hal: ………

Tanggal No. 
Rek. Nama Rekening Ref Debit Kredit

29 Jurnal LO:
Kas di kas daerah 
 RK Dinas Pendapatan

Jurnal LRA:
Tidak ada jurnal karena tidak 
terkait dengan transaksi ang-
garan

5.000
5.000

Pencatatan Pada Buku Pembantu

 Prosedur pencatatan pada buku pembantu merupakan prosedur 
yang bersifat optional, dalam artian bahwa tidak semua rekening me mer-
lukan prosedur ini. Prosedur ini hanya dilakukan pada rekening-rekening 
tertentu yang memerlukan perincian. Buku pembantu (subsidiary ledger) 
merupakan catatan yang digunakan merinci rekening-rekening tertentu 
yang memerlukan penjabaran. Sebagai contoh, rekening Kas di kas dae-
rah merupakan saldo kas pemerintah daerah biasanya tersimpan pada 
lebih dari satu bank yang ditunjuk. Untuk memerinci saldo kas tersebut di 
masing-masing bank maka diperlukan pencatatan pada buku pembantu. 

Pemostingan

 Pemostingan merupakan proses pemindahan ayat jurnal (infor-
masi dan jumlah rupiah) dari buku jurnal ke buku besar (ledger). Buku 
besar merupakan sekumpulan rekening individual yang berfungsi merinci 
suatu kelompok rekening. Semua rekening individual dibuatkan buku 
besar terlebih dahulu sebelum dilakukan pemostingan. Pemostingan da-
pat dilakukan dengan dasar waktu tertentu seperti harian, mingguan atau 
bulan. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas maka beberapa contoh buku 
besar yang diperlukan dapat dibuat dengan form sebagai berikut:
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BUKU BESAR

Rekening: Kas di kas daerah Kode: 0100
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo D 2.000
2 Kas dari pendpt 65.000 D 67.000
4 Kas dari utang 30.000 D 97.000
5 Belanja 25.000 D 72.000
10 Piutang & investasi 15.000 D 57.000
20 Pembayaran utang 15.000 D 42.000
25 Pelunasan piutang 5.000 D 47.000
27 Transfer ke Dinas ABC 1.000 D 46.000
29 Transfer dari Din. Pdpt 5.000 D 51.000

BUKU BESAR

Rekening: Piutang pada BUMD Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo D 3.000

10 Pemberian pinjaman 10.000 D 13.000

25 Penerimaan piutang 5.000 D 8.000

BUKU BESAR

Rekening: Penyert. Modal pd proyek pembangunan Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo D 5.000

10 Proyek pemb.pasar 5.000 D 10.000

BUKU BESAR

Rekening: Peralatan & mesin Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo 5.000 D 5.000
15 Hibah 5.000 D 10.000
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BUKU BESAR

Rekening: Utang pada Pemr. pusat Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo

April 1 Saldo K 4.000
4 Meminjam 10.000 K 14.000

20 Angsuran utang 5.000 K 9.000

BUKU BESAR

Rekening: Utang luar negeri Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo K 6.000
4 Meminjam 20.000 K 26.000

20 Angsuran utang 10.000 K 16.000

BUKU BESAR

Rekening: Pendapatan Pajak daerah-LO Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima pjk drh 30.000 K 30.000

BUKU BESAR

Rekening: Pend. Retribusi Daerah-LO Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima Ret drh 15.000 K 15.000

BUKU BESAR

Rekening: Pend. Lain PAD-LO Kode: 
Tanggal Keterangan Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menrima 
Pend. Lain PAD

10.000 K 10.000
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BUKU BESAR

Rekening: Pend DAU-LO Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima Pend DAU 10.000 K 10.000

BUKU BESAR

Rekening: Pendapatan Hibah-LO Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo 5.000 5.000

BUKU BESAR

Rekening: Pendapatan Pajak daerah-LRA Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima pjk drh 30.000 K 30.000

BUKU BESAR

Rekening: Pend. Retribusi Daerah-LRA Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima Ret drh 15.000 K 15.000

BUKU BESAR

Rekening: Pend. Lain PAD-LRA Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menrima 
Pend. Lain PAD 10.000 K 10.000
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BUKU BESAR

Rekening: Pend DAU-LRA Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 2 Menerima Pend DAU 10.000 K 10.000

BUKU BESAR

Rekening: Pendapatan Hibah-LRA Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 1 Saldo 5.000 5.000

BUKU BESAR

Rekening: Beban Pegawai Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo

Apr 5 Membayr Blj Pgw 15.000 D 15.000

BUKU BESAR

Rekening: Beban BHP Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Membyr Blj BHP 2.000 K 2.000

BUKU BESAR

Rekening: Beban Pemeliharaan Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Membyr Blj Pemlhrn 3.000 D 3.000
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BUKU BESAR

Rekening: Beban Perjalanan Dinas Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Blj Perj Dinas 3.000 D 3.000

BUKU BESAR

Rekening: Belanja Pegawai Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Membayr Blj Pgw 20.000 D 20.000

BUKU BESAR

Rekening: Belanja Barang & Jasa Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Membayr Blj Pgw 5.000 D 5.000

BUKU BESAR

Rekening: Penerimaan Pembiayaan Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 5 Utang pempus 10.000 K 10.000

5 Utang LN 20.000 K 30.000

25 Penerimaan piutang 5.000 K 35.000

BUKU BESAR

Rekening: Pengeluaran Pembiayaan Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 10
Pnyertaan modal 
(invest)

15.000 D 15.000

20 Angsuran utang 15.000 D 30.000
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BUKU BESAR

Rekening: RK Dinas ABC Kode: 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 27 Transfer k din. ABC 1.000 D 1.000

BUKU BESAR

Rekening: RK Dinas Pendapatan Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

April 29 Transfer dari din. pdpt 5.000 K 5.000

BUKU BESAR

Rekening: Estimasi Perubahan SAL Kode: 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit D/K Saldo

Apr 2 penerimaan 
pendapatan

65.000 D 65.000

4 Penerimaan utang 30.000 D 95.000
5 Pengeluaran belanja 25.000 D 70.000

10 Penyertaan modal 15.000 D 55.000

15 Pendptn hibah 
peralatan

5.000 D 50.000

20 Angsuran utang 15.000 D 35.000
25 Penerimaan piutang 5.000 D 40.000

Penyesuaian

Setelah posting buku besar selesai dilakukan, maka saldo akhir yang 
ada dibuku besar disusun dalam bentuk neraca saldo (sebelum penye-
suaian). Pada akhir periode akuntansi, sebelum disusunnya laporan ke-
uangan, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian untuk akun-akun tertentu 
yang perlu mendapatkan penyesuaian, semisal: Bahan Pakai Habis (BPH), 
piutang, utang, Persedian, dsb. Konsep penyesuaian di peme rintah daerah 
tidak memiliki perbedaan pada konsep penyesuaian di sektor bisnis. 
Misalnya, untuk kasus piutang, penyesuaian dilakukan untuk menaksir 
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berapa perkiraan piutang yang tidak dapat tertagih. Yang berbeda 
antara pemerintah daerah dan perusahaan adalah cara menentukan 
taksiran piutang tidak dapat tertagih yang mana perusahaan ditaksir 
oleh akuntan internal, sementara pemda ditaksirkan oleh lembaga khu-
sus yang menangani utang-piutang pemerintah daerah. Contoh lain, 
untuk penyesuaian persediaan, juga tidak terdapat perbedaan konsep 
penyesuaian antara perusahaan dan pemerintah daerah. 

Pada kasus persediaan penyesuaian yang dilakukan adalah meng-
hitung nilai persediaan akhir yang masih tersisa baik boleh dengan pen-
dekatan perhitungan fisik maupun perpetual. Begitu pula dengan konsep 
penyesuaian pada akun-akun lainnya. Secara konsep tidak terdapat per-
bedaan berarti antara perusahaan dan pemerintah daerah. Perbedaan 
biasaya hanya pada cara/metode menghitung saja. Oleh karenanya, pada 
bagian ini tidak dijelaskan lagi konsep penyesuaian tersebut secara ditail.

Ilustrasi:

1) Diketahui nilai di neraca saldo dari Persediaan ATK adalah senilai Rp 
10.000. nilai ini merupakan nilai persediaan awal (Rp 2.000) ditam-
bah dengan pembelian selama tahun berjalan (Rp 8.000). setelah 
di lakukan pengecekan secara fisik, ditaksir bahwa nilai persediaan 
tersisa adalah Rp 3.000. 

2) Di neraca saldo tertera nilai piutang pajak kendaraan bermotor 
adalah senilai Rp 150.000. Menurut kantor yang menangani urusan 
utang-piutang pemda diputuskan bahwa senilai 80.000 dari piutang 
tersebut tidak dapat ditagih.

3) Diketahui pemda memiliki utang jangka panjang kepada Bank ABC 
senilai Rp 200.000. dari total nilai tersebut, diketahui senilai Rp 
1.000. harus dilunasi dalam waktu enam bulan ke depan.

4) Pekerjaan konsultan keuangan pemda sudah selesai dilaksanakan 
namun honorarium untuk konsulta tersebut belum dapat dibayar 
pemda yang nilainya diketahui adalah Rp 10.000.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, ini maka jurnal penyesuaian yang 
harus dibuat oleh entitas pemda adalah sebagai berikut:



171Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1)
Beban Persediaan ATK
 Persediaan ATK

7.000
7.000

2) Metode langsung:
Penghapusan Piutang Kendaraan Bermototor
 Piutang Kendaraan Bermototor

Metode tidak langsung:
Cadangan penghapusan Piutang Kendaraan Bermo-
totor
 Piutang Kendaraan Bermototor

80.000

8.000

8.000

8.000
3) Utang jangka panjang-lembaga keuangan Bank ABC

 Bagian lancer utang jangka panjang- lembaga 
 keuangan Bank ABC

1.000 1.000

4) Beban Tenaga Konsultan keuangan
 Utang tenaga konsultan keuangan 10.000 10.000

Neraca Saldo, Kertas Kerja, Konsolidasi 
dan Penyusunan Laporan Keuangan

Neraca saldo adalah informasi keuangan entitas yang menampilkan 
kon disi terkini masing-masing akun secara menyeluruh. Tampilan neraca 
saldo biasanya dibuat dalam bentuk tabel kolom dengan informasi nomor 
rekening, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Lumrahnya, penyajian 
neraca saldo dimasukkan dalam Kertas Kerja entitas. Kertas Kerja adalah 
suatu alat yang digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan 
keuangan dari beberapa unit entitas di pemerintah daerah, yaitu SKPKD/
PPKD dan beberapa SKPD. Kertas kerja di pemerintah daerah lebih di-
gunakan untuk tujuan pembuatan laporan keuangan konsolidasian yang 
di dalamnya terdapat informasi seluruh neraca saldo dari seluruh unit 
enti tas di pemerintah daerah. Berikut adalah contoh neraca saldo (setelah 
penyesuaian) dan kertas kerja dari entitas pemerintah daerah:
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PEMDA ABC

SKPD DISPARDA

NERACA SALDO

PER 31 DES 20XX

No. Rek  Keterangan  Debit  Kredit 

 kas di bendahara penerimaan  -  

 kas di bendahara pengeluaran  11,000,000  

 sediaan bahan pakai habis-peralatan 
tls ktr  400,000  

 komputer  64,000,000  

 gedung kantor  420,000,000  

 kendaraan  240,000,000  

 RK pemda*   683,000,000 

 RK di bendahara pengeluaran 
pembantu   

 pendapatan retribusi wisata candi-
LO   100,000,000 

 pendapatan retribusi wisata pantai-
LO   85,000,000 

 beban gaji & tunjangan pegawai  120,000,000  

 beban pegawai  5,000,000  

 beban barang dan jasa  4,000,000  

 beban BPH peralatan tulis kantor  3,600,000  

 pendapatan retribusi wisata candi-
LRA   100,000,000 

 pendapatan retribusi wisata pantai-
LRA   85,000,000 

 belanja gaji & tunjangan  120,000,000  

 belanja BPH peralatan tls ktr  4,000,000  

 belanja modal-komputer  55,000,000  

 belanja pegawai  5,000,000  

 belanja barang dan jasa  4,000,000  

 estimasi perubahan SAL   3,000,000 

 JUMLAH   

Dari neraca saldo di atas, yang disabilo hijau nantinya akan masuk 
sebagai Laporan Operasional (LO) dan stabile kuning akan masuk sebagai 
Laporan Relaisasi Anggaran (LRA).
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PEMDA ABC

SKPKD/ DPPKAD

NERACA SALDO

PER 31 DES 20XX

No. Rek Keterangan  Debit  Kredit 

 kas di kas daerah 1,840,500,000  

 komputer  -  

 diposito berjangka  9,000,000  

 RK disparda*  683,000,000  

 pinjaman di lembaga keuangan   3,500,000 

 ekuitas  2,520,000,000 

 pendapatan hibah-sumbangan 
IDB   9,000,000 

 pembiayaan penerimaan-pinja-
man di bank   3,500,000 

 pembiayaan pengeluaran-penyer-
taan modal  9,000,000  

 estimasi perubahan SAL   5,500,000 

 JUMLAH 2,541,500,000  
2,541,500,000 

*  RK Disparda dan RK Pemda harus memiliki nilai rupiah yang sama. 
Jika tidak, hal ini mengindikasikan telah terjadi kekeliruan dalam per-
hitungan. Dalam kenyataannya pemerintah daerah memiliki banyak 
SKPD. Sehingga, dalam kasus nyata, nilai RK pemerintah harus sama 
de ngan akumulasi dari seluruh nilai RK SKPD yang ada di pemerintah 
daerah tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat tiga SKPD dimana di 
SKPD A, B dan C RK pemda masing-masing 1.000, 2.000, dan 3.000, 
maka di laporan Neraca Saldo di SKPKD/PPKD harus terdapat akun 
RK SKPD A, RK SKPD B dan RK SKPD C yang nilainya masing-masing 
1.000, 2.000, dan 3.000 dan sehingga ketika dijumlahkan RK di seluruh 
SKPD adalah 6.000. 
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Berikut adalah contoh laporan keuangan entitas pemerintah daerah 
(Dinas Pariwisata Daerah-Disparda). Laporan ini tidak terkait dengan 
neraca saldo yang disajikan sebelumnya. Pembelajaran yang lebih runtut 
dan komprehensif mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah di-
ajarkan pada materi praktik AKPD yang ada di modul praktikum AKPD 
laboratorium Akuntansi UMY.

PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DES 2015

  Anggaran Realisasi  Selisih Lebih 
(Kurang) % 

I PENDAPATAN     
 Retribusi daerah 240,000,000  230,000,000  (10,000,000) 95.83%
II BELANJA  -  

 Gaji dan tunjangan 
pegawai

 
166,000,000  155,000,000  (11,000,000) 93.37%

 Belanja bahan pakai 
habis kantor

 4,000,000  4,000,000
 

 - 100.00%

 Belanja Bintek 
Akuntansi:  -  

  Belanja pegawai  5,500,000  5,000,000  (500,000) 90.91%
  Belanja barang dan jasa  4,000,000  4,000,000  - 100.00%

 Belanja modal-
Komputer  55,000,000  55,000,000  - 100.00%

 Jumlah belanja 234,500,000  234,000,000  (500,000) 99.79%
 Surplus/defisit-LRA  5,500,000  (4,000,000)   
 Pembiayaan neto  -  -   
 SiLPA / (SiKPA)  5,500,000  (4,000,000)   

   

PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN
PER 31 DES 2015

saldo anggaran lebih awal    - 
penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun ber-
jalan  - 

SiLPA / (SiKPA)  (4,000,000)
koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya  - 

lain-lain  - 

Saldo anggaran lebih akhir    (4,000,000)
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PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA

LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DES 2015

I  2014 2015  kenaikan/
penurunan % 

 PENDAPATAN     
II Retribusi daerah  240,000,000  230,000,000  (10,000,000) 95.83%
 BEBAN-BEBAN  -  -  

 Gaji dan tunjangan 
pegawai  (166,000,000)  (155,000,000)  (321,000,000) 93.37%

 Beban bahan pakai 
habis kantor  (4,000,000)  (3,600,000)  (7,600,000) 90.00%

 beban pegawai  (5,500,000)  (5,000,000)  (10,500,000) 90.91%

 beban barang & 
jasa  (4,000,000)  (4,000,000)  (8,000,000) 100.00%

 Jumlah beban  (179,500,000)  (167,600,000)  (347,100,000) 93.37%
 Surplus/defisit-LO  60,500,000  62,400,000  (357,100,000)  

PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DES 2015

RK pemda awal   660,000,000 
surplus (defisit) LO  62,400,000
perubahan selama 1 tahun  23,000,000 
dampak komulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar;
 koreksi nilai persediaan 0
 selisih revaluasi aset tetap 0
 koreksi kesalahan 0
 lain-lain
RK pemda akhir   745,400,000 
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PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA
NERACA

PER 31 DES 2015
 ASET LANCAR 
 kas di bendahara pengeluaran  11,000,000 
 sediaan bahan pakai habis-peralatan tls ktr  400,000 
 ASET TETAP 
 komputer  64,000,000 
 gedung kantor  420,000,000 
 kendaraan  240,000,000 
 TOTAL ASET  735,400,000 
 KEWAJIBAN 
 kewajiban jgk panjang  - 
 EKUITAS 
 RK pemda akhir  745,400,000 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS   745,400,000 

PEMERINTAH KABUPATEN ABC
DISPARDA

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DES 2015

arus kas dari aktivitas operasi 62,000,000 
 dari pendapatan retribusi daerah-LRA 230,000,000 
 belanja pegawai (160,000,000)
 belanja barang dan jasa  (8,000,000)

arus kas dari aktivitas investasi 0
 pelepasan aset tetap 0
 beli aset tetap 0

arus kas dari aktivitas pendanaan  (86,000,000)
 dari pemda  144,000,000 
 untuk pemda  (230,000,000)

kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode (24,000,000)
saldo kas awal 0
saldo akhir kas di bendahara pengeluaran 11,000,000 
saldo akhir kas di bendahara penerimaan 0
saldo akhir kas 11,000,000 
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Untuk kasus komprehensif yang lebih runtut dan detail, akan 
dipelajari pada praktikum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah lewat 
modul yang disusun tim Laboratorium Akuntansi UMY.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah macam-macam metode pengakuan transaksi dalam 
akuntansi!

2. Jelaskanlah persamaan dasar akuntansi pemerintahan!
3. Uraikanlah klasifikasi rekening pada neraca pemerintah!



180 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

4. Jelaskanlah tahap-tahap pencatatan transaksi buku jurnal!
5. Jelaskanlah bagaimana proses melakukan posting!
6. Buatkan jurnal dari kasus-kasus di SKPKD berikut ini:

1 Menerima pendapatan dari pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 
100.000.000,- dan pajak kendaraan Rp 500.000.000,-

2 Mengadakan pelatihan pelaporan keuangan PP 71 tahun 2010. Dari 
pelatihan tersebut diketahui biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sbb: 
Biaya Belanja Pegawai Rp 80.000.000; Biaya Beanja Barang dan jasa 
(honorarium instruktur dari akademisi) Rp 20.000.000,- 

3 Mendapatkan hibah komputer dari pemerintah pusat senilai Rp 
50.000.000,-

4 Pemerintah daerah melalui SKPKD melakukan penyertaan modal kepada 
BUMD senilai Rp 100.000.000,-

5 Pemerintah daerah melalui SKPKD menarik investasinya di BPD senilai 
Rp 150.000.000,-

6 Pemerintah melalui SKPKD melakukan pinjaman jangka pendek kepada 
bank BNI senilai Rp 50.000.000,- dan pinjaman jangka panjang kepada 
Bank Mandiri senilai Rp 500.000.000,-

7 Membeli alat tulis kantor senilai Rp 10.000.000,-
8 Membeli mobil dinas Rp 350.000.000,-
9 Membangun gedung kantor senilai Rp 150.000.000,-

10 Mengirim sejumlah uang ke bendahara pengeluaran dinas pendidikan 
senilai Rp 100.000.000,-

11 Membayar gaji pegawai senilai Rp 550.000.000,-
12 Membeli parsel hari raya (belanja barang & jasa) senilai Rp 150.000.000,- 
13 Persediaan alat tulis kantor yang tersedia di gudang senilai Rp 2.000.000,- 

(diketahui saldo sebelum penyesuaian Rp 20.000.000).
14 Penyusutan mobil dinas kantor ditaksir Rp 100.000.000,-
15 Penyusutan gedung ditaksir senilai Rp 50.000.000,-
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AKUNTANSI DAN RERANGKA 
KONSEPTUAL AKUNTANSI 

PEMERINTAH

Definisi Akuntansi

 Secara sempit, akuntansi didefinisi sebagai suatu proses pengidenti-
fikasia an, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peng-
ga bungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi 
dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu 
unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang 
rele van bagi pihak yang berkepentingan.

Sebagai suatu proses, akuntansi dapat digunakan pada semua 
orga  nisasi baik organisasi profit maupun organisasi non profit seperti 
pemerintah. 
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Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Meski secara sempit didefinisi sebagai proses, akuntansi tidak 
semata-mata membahas tata cara mengolah data tetapi mencakup pula 
pro ses pemikiran dan pemilihan konsep yang relevan untuk mencapai 
tujuan. Hasil dari proses pemikiran dan pemilihan konsep yang relevan 
untuk mencapai tujuan tersebut tertuang dalam sebuah Rerangka Konseptual. 
Jadi, meski (sebagai proses) akuntansi dapat diterapkan pada semua 
organisasi namun pilihan konsep yang relevan antara organisasi profit 
dan non profit mungkin berbeda karena keduanya memiliki tujuan dan 
karak teristik yang berbeda.

Rerangka konseptual akuntansi pemerintah merumuskan konsep 
yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 
pusat dan daerah yang digunakan sebagai acuan bagi (a) penyusun standar 
akun tansi pemerintah (SAP) pusat dan daerah, (b) penyusun laporan 
keuangan dalam hal terdapat masalah yang belum diatur dalam standar, 
(c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan (d) 
para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang di-
sajikan.

Berikut ini akan dibahas beberapa lingkup kerangka konseptual 
akun tansi pemerintah yang penting.

Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi.

 Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah terdiri dari 
(a) masyarakat, (b) wakil rakyat dan lembaga pengawas, (c) investor dan 
kreditor, (d) manajemen dan aparat pemerintah, (e) lembaga donor dan 
apa rat pemerintah, dan (f) pihak lain yang berkepentigan. Informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi ke-
butuhan informasi semua kelompok pengguna. Namun, berhubung pajak 
merupakan sumber utama pendapatan pemerintah maka kebutuhan 
infor masi pembayar pajak perlu mendapat perhatian. 
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Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi 
peme rintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat 
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan menye-
lenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Entitas pela-
poran tersebut meliputi (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah, 
dan (c) satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 
orga nisasi lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan wajib 
menyajikan laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Komponene Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut PP 
71 tahun 2010 meliputi:
(a)  Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
(b)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan 

SAL);
(c)  Neraca;
(d)  Laporan Operasional (LO);
(e)  Laporan Arus Kas (LAK);
(f)  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
(g)  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

 Selain laporan keuangan pokok tersebut di atas, entitas pemerintah 
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Per-
ubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan merupakan laporan realisasi 
pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang me-
liputi informasi pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. Laporan 
per ubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau 
penu runan ekuitas tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya.
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Asumsi Dasar

Terdiri dari:
a. Asumsi kemandirian entitas
 Setiap unit organisasi sebagai unit yang mandiri dan mempunyai 

kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
b. Asumsi kesinambungan entitas
 Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan 

pemerintah akan berlanjut keberadaannya.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang
 Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan entitas yang 

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki 
dan dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut adalah:
a. Relevan

(a) memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
(b) memiliki manfaat prediktif (predictive value)
(c) Tepat waktu
(d) Lengkap

b. Andal
(a) Penyajian yang jujur
(b) Dapat diverifikasi
(c) Netralitas

c. Dapat dibandingkan 
d. Dapat dipahami

Prinsip Akuntansi

a. Basis Akuntansi
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

yaitu basis kas (cash basis) untuk pengakuan pendapatan, belanja, 
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dan pembiayaan dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan 
aset, kewajiban dan ekuitas

b. Prinsip nilai perolehan
 Aset dan kewajiban dicatat sebesar nilai perolehannya yaitu sebesar 

kas dan setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aktiva ter-
sebut atau yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi ke-
wa jiban di masa yang akan datang.

c. Prinsip realisasi
 Pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasi melalui anggaran selama 

suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang 
terjadi dalam periode tertentu

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas
 Suatu peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan 

realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas 
e. Prinsip periodisitas
 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu 

dibagi menjadi perioda-perioda pelaporan.
f. Prinsip konsistensi
 Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pda kejadian serupa 

dari perioda ke perioda secara konsisten oleh suatu entitas
g. Prinsip Penyajian wajar
 Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 

kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
a. Materialitas
 Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantum-

kan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mem-
pengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar 
lapor an keuangan

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
 Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyu-

sunannya.
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c. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif
 Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar tercapai 

keseimbangan di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan 
dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah

Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan Realiasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya 

unsur-unsur sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA; b. belanja; c. transfer; 
d. surplus/defisit-LRA; e. pembiayaan; f. sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
a. Pendapatan-LRA
 Pendapatan-LRA (Basis Kas) adalah penerimaan oleh Bendahara 

Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas peme-
rintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja
 Merupakan semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam perioda tahun anggaran ber-
sangkutan yang tidka akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 
pe merintah.

c. Pembiayaan
 Merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan 

mau pun pengeluran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 
me nutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara kom-

paratif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran 
Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang 
Pem biayaan Anggaran tahun berjalan; 28 d) Koreksi Kesalahan Pembukuan 
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tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain; f) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di 
sam ping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian 32 lebih lanjut 
dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan 
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos 
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 
(a)  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penam-

bah nilai kekayaan bersih.
(b)  Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih.
(c)  Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 
ter masuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebe-
lumnya.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang 
dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
a. Aset
 Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh 
serta dapat diukur dalam satuan uang. 
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b. Kewajiban
 Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penye-

lesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
eko nomi pemerintah.

c. Ekuitas
 Merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasi 
men jadi tiga yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan 
ekuitas dana cadangan.

Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan akti-

vitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan 
saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah 
pusat/daerah selama periode tertentu.
a. Penerimaan
 Merupakan semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang 

dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
b. Pengeluaran
 Merupakan semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang 

di bukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 
dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga men cakup 
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 
pela poran dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk di-
ung kapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ung kapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan ke-
uangan secara wajar.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah rerangka konseptual akuntansi pemerintah!
2. Jelaskanlah pengguna laporan keuangan pemerintah!
3. Uraikanlah komponen laporan keuangan pokok pemerintah!
4. Jelaskanlah unsur-unsur laporan keuangan pemerintah!
5. Jelaskanlah prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan 

peme rintah!
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16Bab

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN 
AKUNTANSI MANAJEMEN 
PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan

Sebagai suatu proses yang menghasilkan informasi keuangan, 
akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan 
akuntansi manajemen. Kedua tipe akuntansi ini mempunyai karakteristik 
yang berlainan disebabkan oleh perbedaan beberapa hal.

Perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen 
sebagai suatu sistempengolahan informasi keuangan terletak pada:
1. Dasar pencatatan
2. Fokus informasi
3. Lingkup informasi
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4. Sifat laporan yang dihasilkan
5. Keterlibatan dalam perilaku manusia
6. Disiplin sumber yang melandasi

Peran Akuntansi Manajemen

Peran akuntansi manajemen sebagai instrumen pengolah informasi 
kuantitatif yang bersifat keuangan dalam dalam suatu organisasi meliputi 
beberapa halgkat perkembangan, yaitu:
1. Pencatat skor (score keeping)
 Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan 

skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan 
manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun.

2. Penarik perhatian manajemen (attention directing)
 Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan infor-

masi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan per-
hatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan 
untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap 
per kembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen 
telah dapat menjadi pencatat skor yang baik.

3. Penyedia informasi untuk pemecahan masalah (problem solving)
 Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh 

akun tansi manajemen maka mereka akan selalu mengundangnya 
dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan 
mereka lakukan.

Trend yang Mempengaruhi Akuntansi Manajemen

Trend yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen di-
antaranya:
1. Meningkatnya tuntutan mutu
2. Kemajuan teknologi informasi
3. Meningkatnya diversifikasi, kompleksitas produk baik berupa barang 

maupun jasa. 
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1. Akuntansi manajemen berusahan mencerminkan konsumsi sumber 
daya alam setiap aktivitas untuk menghasilkan produk dengan 
menerapkan activity-based cost system

2. Akuntansi manajemen menciptakan target costing untuk 
memungkinkan manajemen menerapkan market-drivent strategy 
dalam memasuki pasar dunia

3. Akuntansi manajemen menyajikan informasi product-life-cycle cost 
untuk memungkinkan manajemen melakukan strategic cost analysi

Peran Akuntansi dalam Manajemen Organisasi

Peran utama akuntansi manajemen dalam suatu organisasi adalah 
sebagai instrumen untuk menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat 
ke uangan yang akan digunakan oleh manajer dalam melakukan fungsi 
manajemen. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang 
terkait erat di dalamnya meliputi: fungsi perencanaan (planning), fungsi 
peng organisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi 
pengendalian (controlling). Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula 
fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam suatu organisasi 
di harapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk 
mendapatkan hasil manajemen yang maksimal.
1. Fungsi Perencanaan/Planning
 Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan untuk merumuskan tuju-

an organisasi dan diikuti dengan merumuskan berbagai rencana dan 
strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

2.  Fungsi Pengorganisasian / Organizing
 Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada 

sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki per-
usahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta 
menggapai tujuan perusahaan.

3.  Fungsi Pengarahan / Directing / Leading
 Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer un-

tuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal 
serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain 
se bagainya.
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4.  Fungsi Pengendalian / Controling
 Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasar-

kan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan 
atau perbaikan jika diperlukan.

 Pelaksanaan fungsi manajemen oleh manajer pada dasarnya me ru-
pakan proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara terus 
menerus. Pembuatan keputusan adalah proses pemolihan tin-
dakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Manajer dalam 
me la kukan pembuatan keputusan terkait fungsi-fungsi manajemen 
mem butuhkan informasi untuk bisa dihasilkannya keputusan yang 
rasional

Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk mem-
bantu aparatur selaku manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen se-
hingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan 
bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute 
of Management Accountants(1981) mendefinisikan akuntansi mana  jemen 
sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, 
penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian 
informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, 
evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa 
sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akun-
tansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
 “The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, 

preparation, interpretation, and communication of financial infor-
mation used by management to plan, evaluate, and control within 
an organization and to assure appropriate use of and accountability 
for its resources.”

Chartered Institute of Management Accountants(1994) dalam 
Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada 
de finisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, 
terutama dalam hal luas informasi yang diberikan.Chartered Institute 
of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen se-
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bagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan peng-
identifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan 
untuk antara lain:
1. Perumusan strategi
2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas
3. Pengambilan keputusan
4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya
5. Pengungkapan kepada karyawan
6. Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak 
banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan 
pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik me-
miliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga 
pe nerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi 
secara langsung tanpa modifikasi.

Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan 
sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifanya strategic, 
taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, 
akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan 
prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga 
melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system 
perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat 
untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. 

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk menganti-
sipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, 
system perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidak pas-
tian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi ting-
kat ketidak pastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi orga-
nisasi, maka diperlukan system perencanaan yang semakin kompleks dan 
canggih.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi 
sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam 
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mem pengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diper-
lukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian 
ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan po-
litik saat ini.

Sementara itu, tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi 
sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak 
terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke 
seluruh sector, termasuk sektor publik. Sebagai missal, perkembangan 
inter net menyebabkan munculnya gagasan dikembangkannya e-govern-
ment. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan 
pro sedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi 
informasi (internet) agar memberikan kemudahan dan kecepatan 
pelayanan kepada stakeholder-nya.

Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tingginya 
tingkat ketidakpastian. Dalam era globalisasi yang mana antara negara 
satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas (borderless), maka 
peris tiwa di suatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. 
Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral 
dalam menentukan arah organisasi.

Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat 
dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc 
2. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif
3. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang 
regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran atau 
tahun an. Sementara itu, organisasi sector public seringkali menghadapi 
masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. 
Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang 
sifat nya ad hoc.

Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan 
berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut 
disam paikan melalui mekanisme formal ataukah informal. Mekanisme 
formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi dan se-
bagainya. 
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Pada organisasi sector public, saluran informasi lebih banyak 
bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relative jarang dilakukan. 
Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas 
public yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga pe-
ren canaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan 
beberapa orang saja.

Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Pengendalian Organisasi 
Pemerintahan

Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi 
dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu 
sys tem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-
beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis 
karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengen-
daliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi (negotiated 
bargain), meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan ting-
katan manjemen. Sementara itu, organisasi sector public karena sifatnya 
yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, makan 
alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi 
utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi 
akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena 
akun tansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi 
akuntansi umunya dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap 
unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi 
secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan 
bagi organisasi untuk mengitegrasikan aktifitas organisasi.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu di-
bedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian ke-
uangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian 
orga nisasi (organizational control). Pengendalian keuangan terkait de-
ngan peraturan atau system aliran uang dalam organisasi, khususnya 
me mastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang 
cukup baik.
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Sementara itu, penegndalian organisasi adalah terkait dengan 
pengintegrasian aktivitas fungsional kedalam system organisasi secara 
kese luruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa 
orga nisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang 
telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang 
lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. 

Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks tidak sekedar informasi 
keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi public, 
informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa 
prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara 
itu, untuk tujuan pengendalian organisasi di butuhkan informasi yang 
lebih luas meliputi aspek ekonomi, social dan politik dari investasi yang 
diajukan.

Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi 
Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi 
dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan 
secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti 
karena tidak ada tindak lanjut (follow-up) untuk mengidentifikasi apakah 
rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, 
maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana 
yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian 
meru pakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu 
tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu 
organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan 
dan pengendalian manajerial pada organisasi sector public menjadi lima 
tahap, yaitu:
1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.
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Peran Akuntansi Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik 
adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada 
manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian 
organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak 
dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan 
terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen 
dalam organisasi sektor publik meliputi:
1. Perencanaan stratejik
2. Pemberian informasi biaya
3. Penilaian investasi
4. Penganggaran
5. Penentuan biaya pelayanan(cost of services)dan penentuan tariff 

pela yanan (charging for services)
6. Penilaian kinerja

1. Perencanaan Strategik
Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat 

alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. 
Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk 
menentukan berapa biaya program(cost of program)dan beberapa biaya 
suatu aktivitas(cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi 
tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan 
dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 
tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan 
pelayanan(cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas 
pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah 
harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. 
Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan 
sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan(product 
costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta 
cenderung merupakanengineered costyang memiliki hubungan secara 
langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor 
publik sebagian besar merupakandiscretionary costyang ditetapkan di awal 
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periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara 
aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan 
output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output 
yang sulit diukur.

2. Pemberian informasi biaya
Biaya(cost)dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:
  Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan 

untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga 
kerja dan biaya bahan baku.

  Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
meng antarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada 
organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergan-
tung pada pelayanan yang dihasilkan.

 Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi orga-
nisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

3. Penilaian investasi
Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit diban-

dingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang 
di gunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi 
pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak 
ber orientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak 
dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur 
out put yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di 
masa depan dalam ukuran finansial(expected return)tidak dapat (sulit) 
dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan meng-
gunakan analisis biaya-manfaat(cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, 
terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu inves-
tasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus 
dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus 
men cakup biaya sosial(social cost)dan manfaat sosial (social benefits) 
yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. 
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Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter 
sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan 
menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. 
Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya(cost-
effectiveness analysis).

4. Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya 

anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu 
sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, 
maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses meng-
alokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, 
efisien, efektif, adil dan merata.

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif 
pelayanan (charging for services)
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa 
tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, ter-
masuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah 
me ningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya 
biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem 
akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki peme-
rintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Peme-
rintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, 
tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat 
menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

6. Penilaian kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Peni-

laian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas 
organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap 
pe nilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indi-
kator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk 
masing-masing aktivitas yang dilakukan.
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Struktur Pengendalian Manajemen Sektor Publik

I. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk 

mem berikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif 
dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian 
manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: 
(1) perencanaan, 
(2) koordinasiantar berbagai bagian dalam organisasi, 
(3) komunikasi informasi, 
(4) pengambilan keputusan, 
(5) memotivasiorang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai 

dengan tujuan organisasi, 
(6) pengendalian, dan
(7) penilaian kinerja.

Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana 
melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan 
organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus 
didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang 
sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen 
sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.

Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian 
mana jemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-
unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertang-
gungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan 
penilaian kerja.

II. TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok, yaitu:
a. Pengendalian preventif (preventive control). Pada tahap ini pengen-

dalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan 
strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.

b. Pengendalian operasional (operational control). Pada tahap ini pengen-
dalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program 
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yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran.
c. pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen be-

rupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang 
telah ditetapkan.

III.  STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN
Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat 

pertanggungjawaban (responsibility centers). Tujuan dibuatnya pusat-
pusat pertanggungjawaban tersebut adalah:
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja 

mana jer dan unit organisasi yang dipimpinnya:
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi;
3. Memfasilitasi terbentuknyagoal congruence;
4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki 

kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat;
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan;
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif 

dan efisien; dan
7. Sebagai alat pengendalian anggaran.

Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk 
menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang di-
gunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. 
Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunkan, sedangkan out-
put diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.

Pusat-pusat pertanggungjawaban
Pada dasarnya pusat pertanggungjawaban terdapat empat jenis, 

yaitu:
  Pusat biaya (expense center)
 Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer-

nya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.
  Pusat pendapatan (revenue center)
 Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya 

dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan.
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  Pusat laba (profit center)
 Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan 

input (expense) dengan output (revenue) dalam satuan moneter.
  Pusat investasi (investment center)
 Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi mana-

jernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan 
inves tasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang 
dipimpinnya.

Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, 
karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan 
strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses peren-
canaan strategik.

Manajer pusat pertanggungjawaban, sebagaibudget holder, memiliki 
tang gung jawab untuk melaksanakan anggaran. Pusat pertanggungjawaban 
memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, dan seba-
gainya yang dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output 
dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas 
ter tentu. 

Pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap output dan 
belanja yang riil dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya per-
bedaan atau varians antara hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan 
ke mudian dianalisis untuk diketahui penyebabnya dan dicari siapa yang 
bertanggungjawab atas terjadinya varians tersebut, sehingga dapat segera 
dila kukan tindakan korektif.

Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan 
pro gram atau aktivitas tertentu, dan penggabungan program-program 
dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung 
pro gram pusat pertanggungjawaban pada level yang tinggi, sehingga pada 
akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.

Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data 
mengenai belanja (pengeluaran) yang telah dilakukan dan output yang 
di hasilkan selama anggaran. Laporan kinerja disiapkan dan dikirimkan ke 
semua level manajemen unutk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan 
antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran.
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Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk 
dilakukannyabottom-up budgetingatauparticipative budgeting. Karena 
pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagaibudget holder, 
maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus 
per hatian manajer pusat pertanggungjawaban. Keberdaan departemen 
anggaran dan komite anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat 
perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif.

Pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk 
pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu, pusat per tanggung-
jawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu pembandingan 
antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang 
telah ditetapkan.

PENGENDALIAN MANAJEMEN ORGANISASI 
PEMERINTAHAN

Proses pengendalian manajemen pada organisasi pemerintahan 
dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal mau-
pun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal 
dalam organisasi yang meliputi: 
(1) perumusan strategi (strategy formulation), 
(2) perencanaan strategik (strategic planning), 
(3) penganggaran, 
(4) operasional (pelaksanaan anggaran), dan 
(5) evaluasi kinerja. 

Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi 
langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metodamanagement 
by walking around.Sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat 
men jadi jembatan dalam mewujudkan adanyagoal congruence, yaitu kese-
larasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal.

Faktor-faktor yang mempengaruhigoal congruencetersebut dapat 
di kategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal 
dan faktor informal. Faktor pengendalian formal misalnya adalah sistem 
pengen dalian manajemen, sistem aturan (rules of the game), danreward & 
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punishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eks-
ternal dan internal. Faktor pengendalian informal yang bersifat eksternal, 
misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan, sedangkan yang bersifat 
internal misalnya: kultur organisasi (organitation culture), gaya manajemen 
(management style), dan gaya komunikasi(communicationstyle).

 Perumusan strategi (Strategy Formulation)
Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sa-

saran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Peru-
musan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak 
(top management). Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan 
tidak harus kaku.

Perumusan strategi yang dihasilkan dari proses perumusan srategi 
meru pakan strategi global (makro) atau dalam perusahaan disebutcorporate 
level strategy. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan (break down) 
men jadi strategi lebih mikro dalam bentuk program-program, kegiatan, 
atau proyek.

Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan da-
lam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi 
ada lah dengan menggunakan analisis SWOT (strength,weakness,opport
unity,threat). Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor 
internal oragnisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi (care 
competence) dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan 
peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menen-
tukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

Olsen dan Eadie (1982) menyatakan bahwa proses perumusan stra-
tegi terdiri atas lima komponen dasar, yaitu:
  Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan 

oleh manajemen eksekuitf organisasi dan memberikan rerangka 
pengembangan strategi serta target yang akan dicapai.

  Analisis atauscanninglingkungan, terdiri dari pengidentifikasian 
dan pengukuran (assessment) faktor-faktor eksternal yang sedang 
dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat 
merumuskan strategi organisasi.
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  Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan 
mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai 
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik.

  Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi.
  Implementasi dan pengendalian rencana strategik.

Sementara itu Bryson (1995) membuat model delapan langkah 
untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu:
1. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik.
2. Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi.
3. Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

 Perencanaan Strategik (Strategic Planning)
Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik 

(strategic plannig). Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-
program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu orga-
nisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.

Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi 
meru pakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan 
strategik adalahproses menentukan bagaimana mengimplementasikan 
stra tegi tersebut. Hasil perencanaan strategik berupa rencana-rencana 
strategik. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan strategi 
da lam bentuk program-program.

  Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi
Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat 

perencanaan strategik bagi organisasi, antara lain:
1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektf,
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan stra-

tegi yang telah ditetapkan,
3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber 

daya yang optimal (efektf dan efisien),
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4. Sebagai rerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short 
term action),

5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi 
organisasi secara lebih jelas, dan

6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi.

Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan 
komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. 
Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara 
manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik 
untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan 
mendorong terwujudnyagoal congruence.

 Mengubah Perencanaan Strategik Menjadi Tindakan Nyata
Perencanaan strategik bukan merupakan hasil akhir yang final. 

Peren canaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindak-
an konkrit. Maka dari itu, perencanaan strategik harus didukung oleh 
hal-hal berikut:
1. Struktur pendukun, baik secara majerial maupunpolitical will;
2. Proses dan praktik implementasi di lapangan; dan
3. Kultur organisasi.

Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan 
strategi. Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi dan reoragnisasi 
(institutional reform) agar selaras dengan strategi dan desain sistem 
pengen dalian manajemen. Restrukturisasi tersebut didasarkan pada 
prinsip:
1. Perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapa-

sitas untuk mencapai strategi yang efektif.
2. Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi 

dan arahan kebijakan hingga level bawah.
3. Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan 

stra tegi, kebijakan dan otorisasi alokasi sumber daya, dan menilai 
kinerja manajemen (eksekutif).
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Perencanaan strategik tidak akan efektif jika prosedur dan sistem 
pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Harus ada kejelasan wewenang 
dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang dan tugas. Selain itu harus 
didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personel, dan 
manajemen kompensasi yang jelas dan fair.

  Penganggaran
Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor 

publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada 
organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan 
penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah 
adanya pengaruh politk dalam proses penganggaran.

  Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian 

manajemen, yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen 
yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen 
melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan meka-
nismereward&punishment. Sistem pemberian penghargaan (rewards) dan 
hukuman (punishment) digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian 
stra tegi.Pemberiam Imbalan (reward) dapat berupa financial dan non-
financial seperti pshycological rewad dan social reward.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menye-
diakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor 
publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. 
Infor masi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu 
manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengen-
dalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants 
(1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses peng-
iden tifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, 
pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang di-
gunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian orga-
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nisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat 
dan akuntabel.

Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akun-
tansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
 “The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, 

preparation, interpretation, and communication of financial 
information used by management to plan, evaluate, and control within 
an organization and to assure appropriate use of and accountability 
for its resources.”

Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam 
Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada 
definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, 
terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute 
of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen 
sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan 
pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang 
digunakan untuk:
1. Perumusan strategi
2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas
3. Pengambilan keputusan
4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya
5. Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar orga-

nisasi
6. Pengungkapan kepada karyawan
7. Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak 
banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan 
pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memi-
liki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga 
penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi 
secara langsung tanpa modifikasi.
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Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik 
adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada 
manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian 
orga nisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak 
dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan 
terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen 
dalam organisasi sektor publik meliputi:
1. Perencanaan stratejik
2. Pemberian informasi biaya
3. Penilaian investasi
4. Penganggaran
5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif 

pelayanan (charging for services)
6. Penilaian kinerja

1.  Perencanaan Stratejik
Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat 

alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. 
Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk me-
nentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya 
suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi 
ter sebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan 
dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga 
per masalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan 
(cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan 
publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi 
sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, ter-
dapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam 
hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal ter sebut 
disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung meru-
pakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan 
output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian 
besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode 
ang garan dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas 
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yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang 
dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit 
diukur.

2.  Pemberian informasi biaya
Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:
  Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan un-

tuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga 
kerja dan biaya bahan baku.

  Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
meng antarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada 
organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara ter-
gantung pada pelayanan yang dihasilkan.

  Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi orga-
nisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

3.  Penilaian investasi
Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit diban-

dingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang 
digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi 
pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak 
ber orientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak 
dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur 
out put yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa 
depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dila-
kukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan 
meng gunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam prak-
tiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari 
suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat 
yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan 
te tapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social 
benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan 
biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. 
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Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-
manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat 
digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

4.  Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya 

anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu 
se bagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, 
maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses meng-
alokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, 
efisien, efektif, adil dan merata.

5.  Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif 
pelayanan (charging for services)
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa 
tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, ter-
masuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah 
me ningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya 
biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem 
akun tansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki 
pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. 
Peme rintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon 
keluh an, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup 
masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat me-
ningkat.

6.  Penilaian kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Peni-

lai an kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efek tivitas 
organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap 
penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indi-
kator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk 
masing-masing aktivitas yang dilakukan.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah bagaimana akuntansi berperan sebagai alat perencanaan 
pemerintah!

2. Jelaskanlah bagaimana akuntansi berperan sebagai alat pengendalian 
pemerintah!

3. Jelaskanlah peran akuntansi sektor publik!
4. Jelaskanlah struktur pengendalian manajemen sektor publik!
5. Jelaskanlah bagaimana pengendalian manajemen pada organisasi 

pemerintah!
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PENGUKURAN KINERJA 
PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
PARADIGMA VALUE FOR MONEY

Fungsi Pemerintah

Fungsi Pemerintah dan perangkatnya adalah melaksanakan Pela-
yan an Publik yang pada akhirnya sangat terkait dengan masalah ke-
uangan. Salah satu aspek tujuan dari akuntansi manajemen adalah mem-
berikan informasi indikator ukuran kinerja dari kegiatan yang ada di 
dalam organisasi, sehingga pelayanan publik yang menggunakan dana 
masya rakan benar-benar tercapai dengan Ekonomis, Efisien, dan Efektif. 
Informasi ukuran kinerja akan sangat berguna dalam pengambilan kepu-
tusan organisasi (termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah). Apa-
bila kita dapat mengukur kinerja maka kita dapat melakukan pengelolaan. 
(If we can measure it, we can manage it)
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Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Wajib, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan di setiap 
pemerintahan daerah.
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan olah raga
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
21. Ketahanan pangan
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan informatika
26. Perpustakaan

Urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan yang tidak harus 
diselenggarakan oleh setiap pemerintahan daerah, namun bersifat tentatif 
sesuai dengan kondisi daerahnya, yaitu:
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1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan sumber daya mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Ketransmigrasian

Definisi Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah 
  Gambaran sejauhmana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/

program/kebijakan suatu unit kerja dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, misi, dan visi organisasi. 

  Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu berdasarkan rencana stratejik organisasI
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Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian 
pelak sanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui 
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses 
pela yanan publik.

Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator 
kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit 
jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indi-
ka tor kinerja pada pemerintah daerah indikator kinerja non finansial se-
cara lebih dominan dibandingkan indikator finansial.

Indikator Kinerja

Tujuan dan Manfaat Indikator Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam manajemen 

pen capaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan mem-
berian umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan 
mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pen capaian 
indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui pres-
tasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program 
peme rintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen 
untuk
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati
3. Memonitor dan megevaluasi pelaksanaa kinerja dan membandingkan 

dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 
kinerja yang telah disepakati

4. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 
upaya memperbaiki kinerja organisasi

5. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
8. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
9. Mengungkap permasalahan yang terjadi
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Pengertian Indikator Kinerja
Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator 

kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu 
yang digunakan untuk mengukur input maupun output. Indikator kinerja 
juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan 
de rajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu 
definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi 
operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasi-
litas atau kelompok fasilitas. Indikator merupakan alat yang digunakan 
untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu kondisi di-
katakan “bagus”, kriteria apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai 
hal yang disebut “bagus” tersebut. Apabila dikatakan seseorang sudah 
“paham”, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tingkat pe-
ma haman tersebut. Untuk menjawab hal tersebut dibutuhkan suatu indi-
kator yang dalam hal ini adalah indikator kinerja yaitu indikator yang 
menje laskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi 
kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan 
menggunakan indikator kinerja.

Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek 
output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output 
di dapatkan dan aspek

Setelah output itu dicapai. Dengan demikian kinerja pemerintah 
daerah yang didasarkan pada pelayanan yang diberkan kepada publik 
didasarkan pada indikator-indikator: masukan (input), keluaran (output), 
hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impact)
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 
keluar an. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, 
kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non 
fisik

3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran kegiata pada jangka menengah
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4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yag terkait dengan tujuan 
akhir dari pelaksanaan kegiatan

5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 
positif maupun negatif terhadap tiap tingkatan indikator berdasarkan 
asumsi yang telah ditetapkan

Syarat-Syarat Indikator Kinerja
Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan 

mengenai nilai (berapa) dan satuan memberikan arti dari nilai tersebut 
(apa). Angka yang digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan 
bebe rapa tipe indikator kinerja. Ada beberapa tipe indikator kinerja 
yaitu kualitatif, kuantitas absolut, persentase, rasio, rata-rata, dan indeks. 
Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator 
kinerja. The University of California menggunakan tes SMART yang 
merupakan lima kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas 
suatu indikator kinerja, yaitu:
1. S=Spesific. Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga 

tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Asumsi-asumsi serta 
definisi harus disertakan harus mudah diinterpretasikan.

2. M=Measurable. Indikator kinerja harus dapat dikuantifikasikan dan 
dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif. Indikator 
yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dapat dianalisis secara 
statistik.

3. A=Attainable. Indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna 
apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. 
Indi kator kinerja yang ditetapan harus dapat mempertimbangkan 
ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja.

4. R=Realistic. Sama halnya dengan kriteria “dapat dicapai”. Indikator 
kinerja yang ditetapkan harus juga mempertimbangkan keterbatasan 
organisasi untuk mencapainya termasuk yang terkait dengan masalah 
biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang 
akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi 
infor masi. “R” dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkan 
kepada Relevan. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang 
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ter kait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur 
keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi.

5. T=Timely. (Ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertim-
bangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah 
ditetapkan.

Bidang kehidupan atau sektor/program pembangunan sangat 
beragam, indikator kinerja dan cara penerapannya untuk bidang fisik dan 
non fisik tidak selalu sama. Berikut ini contoh indikator kinerja
  Tingkat kecepatan pelayanan
  Tingkat ketepatan pelayanan
  Tingkat kenyamanan
  Tingkat kemurahan
  Jumlah SDM
  Kualitas SDM
  Kelancaran transportasi
  Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan indikator-indikator di atas ke dalam masing-masing 
kelompoknya (input, output, outcome, benefit, impact) sangat tergantung 
pada bentuk kebijakan yang diberlakukan, jenis program, dan jenis 
kegiatan nya.

Manfaat Indikator Kinerja
Manfaat Indikatior kinerja yaitu:
1. Kejelasan tujuan organisasi pemda.
2. Menyamakan persepsi dalam hal pengukuran kinerja aktivitas.
3. Kejelasan dalam mengukur kinerja
4. Tersedianya pembandingan kinerja baik secara cross sectional mau-

pun secara time series.
5. Terjadinya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan 

individual manajer sebagai bagian dari pertanggungjawaban orga-
nisasi kepada pemilik saham.
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Penyusunan Indikator Kinerja
Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis, meliputi visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran
2. Identifikasi data/informasi yang dikembangkan dalam indikator ki-

nerja secara relevan, lengkap, akurat dan kemampuan pengetahuan 
ten tang bidang akan dibahas untuk menyusun dan menetapkan un-
tuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan 
relevan.

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan ber-
pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakanaan, 
pro gram, kegiatan.
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Soal-Soal Latihan

1. Terdapat dua macam urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan 
pilihan. Jelaskanlah keduanya dan beri contoh dengan mengacu 
pada pemerintah daerah tempat anda tinggal!

2. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan indikator kinerja dan 
uraikanlah tujuan dan manfaatnya!

3. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan input, output, outcome, benefit 
dan impact, dan berilah contoh untuk suatu program pemerintah 
daerah tempat anda tinggal!

4. Jelaskanlah langkah-langkah menyusun indikator kinerja!
 Jelaskanlah syarat-syarat indikator kinerja yang baik!
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AKUNTANSI MANAJEMEN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan reformasi adalah 
penciptaan kemandirian daerah. Indikator kemandirian daerah dapat 
ditunjukkan dengan rasio yaitu Rasio Kemandirian Daerah yang meru-
pakan perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah dengan Total 
Pen dapatan Daerah. Apabila Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan 
dengan Total Pendapatan Daerah nilainya di atas 50% dapat dikatakan 
bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian daerah yang tinggi. Suatu 
kondisi dimana pemerintah daerah lebih besar mendanai belanjanya de-
ngan mendasarkan pada transfer dibandingkan dengan pendapatan asli 
dae rahnya sendiri dinamakan FLYPAPER EFFECT. 

Untuk dapat mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah 
harus melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah secara efisien dan 
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efektif antara lain dengan melakukan intensifikasi maupuan ekstensifikasi 
pendapatan. Namun dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah 
tersebut ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah 
se hingga tujuan kemandirian daerah tidak merugikan rakyat. Dalam 
rangka perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemungutan atau 
pene rimaan pendapatan asli daerah diperlukan informasi-informasi 
yang bersifat keuangan untuk pengambilan keputusan, antara lain ada-
lah penentuan tarif pelayanan pemerintah daerah dan penghitungan 
potensi pendapatan asli daerah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai 
pe nentuan tarif pelayanan pemerintah daerah, penghitungan potensi 
pendapatan asli daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pen-
dapatan asli daerah, lebih dahulu akan dibahas mengenai karakteristik 
dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari 
pendapatan daerah yang meliputi:

PENDAPATAN ASLI DAERAH
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus
e. Dana Otonomi Khusus
f. Dana Penyesuaian

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Bagi Hasil Lainnya
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LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah pene-

rimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah 
daerah dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah 
dae rah yang bersangkutan. PAD meliputi: 
1.  Pajak daerah yaitu penerimaan pemerintah daerah dari iuran wajib 

dari masyarakat yang dipaksakan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tanpa imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka 
tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. 

2.  Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khsusu disediakan dan/atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan. 

3.  Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan adalah 
penerimaan pemerintah daerah dari hasil pengelolaan aset daerah 
yang dipisahkan seperti bagian laba dari BUMD. 

4.  Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan asli daerah selain dari 
pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah 
yang dipisahkan seperti pendapatan bunga, jasa giro, dan lain-lain.

Komponen Pajak Daerah

Komponen Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
Pajak Provinsi:
Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak kabupaten/kota:
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
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Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak Parkir

Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
 Retribusi Pelayanan Kesehatan
 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 Retribusi Pelayanan Pendidikan 
Retribusi Jasa Usaha
 Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 Retribusi Tempat Pelelangan
 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penyeberangan di Air
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
Retribusi Produksi Usaha Daerah
Retribusi Perizinan Tertentu
 Retribusi Izin Trayek

Slack dalam Penganggaran

Dalam akuntansi keperilakuan dibahas bahwasannya pihak mana-
jeman sebagai salah satu pembuat anggaran akan cenderung untuk meng-
anggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran dibuat agak 
lebih tinggi dengan tujuan agar mudah dicapai. Hal ini sesuai dengan 
agency theory yang mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak 
un tuk kepentingan mereka sendiri. Prilaku yang dilakukan oleh pihak 
mana jemen dengan menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan 
penge luaran dibuat agak lebih tinggi dengan tujuan agar mudah dicapai 
disebut juga slack budgeting (Anthony, R. N., and V. Govindarajan, 2007). 
Kelong garan anggaran sebagai suatu kesengajaan yang dibuat oleh para 
penyusun anggaran dalam membuat anggaran yang tidak mencerminkan 
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kinerja optimum yang dapat dicapai, hal tersebut dapat dilakukan dengan 
cara menaikkan biaya dan menurunkan pendapatan dengan tujuan agar 
mudah dicapai, sehingga diharapkan berdampak positif terhadap pe-
nilaian kinerja individu pihak manajemen ataupun divisi. Menurut little 
et al(2002) & Nouri(1994) seperti yang ditulis oleh Staley A. Blair 
(2003), Kelonggaran dalam anggaran adalah kondisi dimana anggaran 
biaya, pendapatan, atau volume produksi menjadi mudah untuk dicapai, 
dari pada jika, jumlah anggaran yang dibuat & ditetapkan menggunakan 
perkiraan yang tidak bias atas hasil dan operasi yang akan datang. 
Hampir senada dengan definisi dari peneliti lainnya, Anthony, R. N., 
dan V. Govindarajan (2007), mendefinisikan slack budgeting sebagai 
prilaku yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menganggarkan 
pen dapatan agak lebih rendah dan pengeluaran dibuat agak lebih tinggi 
dengan tujuan agar mudah dicapai. Dari beberapa definisi yang di-
kemukakan diatas, maka dapat dikatakan secara umum slack budgeting 
atau kelonggaran dalam anggaran adalah usaha yang dilakukan secara 
sengaja oleh pihak manajemen dalam mempengaruhi jumlah biaya dan 
pen dapatan yang akan ditetapkan dalam anggaran, sehingga mudah 
dicapai dan dapat memberikan keuntungan bagi manajer ataupun divisi 
yang terkait.

Sebagai upaya untuk mengurangi (kalau tidak dapat meniadakan) 
slack, akuntansi manajemen dapat memberikan informasi menganai penen-
tuan tarif dan penghitungan potensi PAD. Dengan penentuan tarif yang 
benar dan adanya informasi mengenai potensi PAD, diharapkan akan 
mem berikan masukan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat di-
rumuskan estimasi anggaran pendapatan yang efektif dan efisien.

Prinsip Dasar Akuntansi Manajemen Pendapatan Daerah

Pengelolaan PAD sangat erat kaitannya dengan kemampuan peme-
rintah daerah dalam mengelola potensi fiskal. Potensi fiskal daerah adalah 
kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatanan 
yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pen-
dapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan pendapatan 
yang digunakan. Dalam akuntansi manajemen pendapatan daerah hal yang 
diharapkan terwujud adalah:
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  Terciptanya validitas basis penerimaan
  Mampu dihilangkannya kebocoran pendapatan
  Tercapainya efisiensi administrasi pendapatan
  Terwujudnya Transaparansi dan akuntabilitas

Validitas Basis Penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan 

maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis 
penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan 
melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah 
memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, 
pemerintah daerah dapat melakukan dengan cara berikut:
  Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi
  Meningkatkan basis data obyek pajak/retribusi
  Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas obyek pajak/retribusi

Pengendalian atas kebocoran pendapatan
Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah 

harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-
sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran 
pen dapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan 
pajak, pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran 
pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
  Melakukan audit, baik rutin maupun insidental
  Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah
  Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakt yang 

taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak 
mematuhinya

  Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam 
pemungutan pendapatan

Peningkatan Efisiensi administrasi pajak
Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap pening-

katan kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah me-
miliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena 
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rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi 
di daerah seringkali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi 
ter masuk administrasi pajak yang berbelit-belit di berbagai pungutan 
daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah 
untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak:
  Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan 

sederhana
  Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
  Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, 

koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan 
dan kenyamanan dalam membayar pajak

Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah 

dalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan 
akun tabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan 
daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat 
lebih ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
mem butuhkan persyaratan:
  Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun 

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
  Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai
  Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pen-

dapat an daerah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 
fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ke-
ter gantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian 
daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola 
Pen dapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam 
menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah un tuk 
menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prio-
ritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi per-
hatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar 
kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.
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Secara umum, pajak/retribusi daerah memberikan kontribusi ter-
besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak/retribusi daerah 
terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang 
baik, yaitu:
  Prinsip Elastisitas. Pajak/retribusi Daerah harus memberikan penda-

pat an yang cukup dan elastis, artinya mudah naik/turun mengikuti 
naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip 
elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlu-
nya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat ter-
lebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya lasyarakat 
tidak keberatan membayar pajak.

  Prinsip Keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil 
secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok 
masya rakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama 
bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan 
ter hadap manajemen pejak daerah adalah perlunya pemerintah 
daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak ter-
tantu dan menerapkan perlakuan hukum yangs ama bagi seluruh 
wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

  Prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus 
fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap ma-
na jemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan 
perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin 
adanya kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat 
dalam membayar pajak.

  Prinsip Keberterimaan Politis. Pajak daerah harus dapat diterima se-
cara politis oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk mem-
bayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak adalah 
perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan 
kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak 
daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan, me-
li batkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

  Prinsip nondistorsi terhadap perekonomian. Pajak daerah tidak boleh 
menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasar-



233Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

nya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban 
baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan 
sam  pai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan 
yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian 
daerah.

1. Penentuan Tarif Pajak dan Pelayanan Publik
Penentuan tarif pajak dan pelayanan publik tidak dapat dilakukan 

sem  barangan berdasarkan subyektivitas saja, melainkan harus memiliki 
dasar yang rasional dan obyektif. Banyak faktor yang mempengaruhi pe-
nan  tuan tarif pajak dan pelayanan publik, antara lain:
1. Aspek politis, seperti melindungi produk dalam negeri, mendorong 

usa ha dalam negeri, dan sebagainya.
2. Pendapatan yang diinginkan, meliputi:

a. Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya (laba) yang diinginkan 
dari pelayanan tersebut

b. Pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pen-
dapatan daerah (PAD)

3. Biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi:
a. Total biaya untuk menghasilkan pelayanan
b. Komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan

4. Produk Pelayanan, meliputi:
a. Harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan
b. Harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan
c. Adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan 

diskriminasi harga
5. Pasar pelayanan, meliputi:

a. Permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis dan inelastis
b. Pelanggan atau pengguna layanan tersebut
c. Keberadaan produk pelayanan di pasar yang hoomogen dan 

hete rogen
d. Persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut
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2. Metode Penentuan Tarif Pelayanan Publik
Terdapat beberapa metode dalam menentukan tarif pelayanan publik, 

yaitu:
a) Gross Margin Pricing
b) Full Cost Pricing
c) Direct Cost Pricing
d) Time and Material Pricing
e) Subsisized Cost Pricing
f) Target Pricing
g) Marginal Cost Pricing

Gross Margin Pricing
Metode Penentuan harga jual dengan gross margin pricing pada 

umum nya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak 
membuat sendiri produk yang dijual tetapi hanya membeli dari pemasok 
(supplier), kemudian menjualnya kepada pelanggan. Penentuan harga de-
ngan metode gross margin pricing dilakukan dengan cara menambahkan 
prosentase tertentu di atas harga pokok produk yang dibeli. Prosentase 
ter tentu ini disebut dengan mark up atau margin. Persentase (mark up)
meli puti dua komponen yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan 
bagian yang merupakan laba yang diinginkan.

Full Cost Pricing
Metode harga jual dengan metode full costing adalah penentuan 

harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap 
mau pun biaya variabel, untuk menghasilkan barang atau jasa. Harga jual 
ditetapkan dengan cara menghitung semua biaya untuk membuat produk 
barang atau jasa (biaya produksi) ditambah persentase keuntungan (margin) 
ditambah biaya operasi

Direct Cost Pricing
Metode direct cost pricing menetapkan harga jual hanya dengan 

mem perhitungkan biaya variabel saja. Metode ini pada umumnya di terap-
kan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar karena 
over produksi atau bisa juga karena memanfaatkan kapasitas yang meng-
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anggur. Produk tersebut kemudian dipasarkan pada pasar yang berbeda 
namun dengan tidak merusak pasaran produk di pasaran bebas.

Time and Material Pricing
Metode Time and Material Pricing banyak digunakan pada perusa-

haan jasa, seperti servis kendaraan, notaris, percetakan, konsultan, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, metode ini pada prinsipnya juga bisa di-
apli kasikan pada pemerintah daerah yang juga memiliki kemiripan de-
ngan organisasi jasa. Dalam metode ini harga jual atau tarif pelayanan 
di tentukan dari upah tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku dan 
bahan penolong yang digunakan untukk menghasilkan pelayanan di tam-
bah dengan margin tertentu untuk menutup biaya overhead dan mem-
peroleh laba.

Subsidized Cost Pricing
Metode harga jual produk barang atau pelayanan dengan subsidized 

cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan se-
luruh baiaya dikurangi dengan subsisdi yang diberikan. Jika pada metode 
yang lain pada umumnya harga jual dihitung dnegan menambahkan margin 
atau mark up atas biaya yang terjadi, pada metode subsidized cost pricing 
justru dikurangi atau dilakukan mark down terhadap total biaya biaya 
pro duksi barang atau pelayanan. Subsidized cost pricing banyak dilakukan 
peme rintah, misalnya dalam penentuan harga jual pelayanan kesehatan, 
pendidikan, harga pupuk dan produk pertanian, listrik untuk penduduk 
miskin, transportasi kereta api kelas ekonomi, harga bbm, dsb.

Target Pricing
Target pricing adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik 

yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga justru biaya-biaya yang 
harus ditekan melalui efisiensi. Target pricing bisa terjadi karena dua 
sebab:
  Adanya persaingan yang tajam dalam pasar persaingan sempurna 

se hingga harga pelayanan ditentukan harga pasar. Satu penyedia 
layan an tidak dapat mempengaruhi harga pasar
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  Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyedia layanan 
publik menjual harga pelayanan pada tingat tertentu

Marginal Cost Pricing
Metode Marginal Cost Pricing adalah penentuan harga jual yang 

menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama de-
ngan biaya untuk melayani tambahan konsumen (marginal cost). Marginal 
cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel yang terjadi ditambah 
de ngan biaya penggantian aset modal yang sudah usang, dan biaya pe-
nam bahan aset modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang di-
gunakan untuk memenuhi tambahan permintaan.

Dalam praktiknya metode penentuan harga dengan marginal cost 
pricing menemui beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain di-
sebabkan ketidakmampuan menghitung secara tepat marginal cost un tuk 
jenis pelayanan tertentu. Data biaya kadang sulit diperoleh dalam mem-
perhitungkan marginal cost, misalnya biaya penggantian aset modal lama 
(historic capital cost). 

Prinsip Pemulihan Biaya (Cost Recovery)
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik spesifik yang berbeda 

de ngan sektor bisnis, yaitu tidak adanya motif mengejar laba (nonprofit 
motive). Jika pada organisasi sektor publik salah satu tujuan utamanya 
me maksimalkan laba perusahaan, maka di sektor publik tujuan utamanya 
adalah memaksimalakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan 
kese jahteraan sosial. Namun untuk memberikan pelayanan publik yang 
berkualitas diperlukan biaya. Untuk itu pemerintah dalam hal tertentu 
di benarkan menjual atau memungut tarif di atas beberpa jenis pelayanan 
kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. Penjualan 
pela yanan publik tersebut pada dasarnya bukan untuk mengejar laba, 
tetapi sekedar untuk memulihkan biaya penyediaan pelayanan. Prinsip 
ini disebut cost recovery. Prinsip cost recovery dalam penetapan harga 
pela yanan publik juga perlu mempertimbangkan keadilan (equity) dan 
kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay). Jika memang 
masya rakat tidak mampu membayar, maka tidak harus full cost recovery, 
tetapi perlu disubsidi. Namun sepanjang masyarakat mampu mnembayar 
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dan penetapan harga jual pelayanan tersebut tidak menimbulkan ekses 
eko nomi, sosial, dan politik yang negatif, maka full cost recovery dapat 
diterapkan.

3. Diferensiasi Harga Pelayanan Publik
Untuk jenis pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat di-

bedakan antara pengguna satu dan yang lain atau dengan kata lain terdapat 
differen siasi harga. Mereka yang menikmati pelayanan lebih baik atau 
lebih banyaj dapat dikenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Sebagai 
contoh dalam pelayanan kereta api terdapat tiga kategori pelayanan, yaitu 
kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ketiga kelas tersebut berbeda pela-
yanan yang dinikmati penggunanya. Kerena perbedaan pelayanan yang 
di nikmati tersebut, maka dapat diterapkan diferensiasi harga terhadap 
tiga jenis kelas tersebut.

Meskipun diferensiasi harga pelayanan publik memungkinkan di-
lakukan tetapi tidak pada semua jenis pelayanan dapat diterapkan di-
feren siasi harga. Untuk pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, 
SIM Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan sebagainya tidak bisa dilakukan 
dis kriminasi harga.

4. Penghitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Petensi PAD sangat penting untuk dihitung dalam rangka penentuan 

target PAD. Target PAD adalah nilai sejauh mana PAD akan dapat di-
terima sedangkan potensi PAD adalah PAD yang sebenarnya sudah ada, 
hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau 
memperolehnya (target) diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya un-
tuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eks-
ploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax effort). 
Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti 
besar nya potensi pajak yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas 
sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. 
Iden tifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan 
bagi an dari upaya mengenali potensi pendapatan. Potensi pendapatan 
satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor 
demo grafi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan 
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yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah 
di akibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan 
peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan 
potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat 
di kategorikan menjadi 4, yaitu:
  Memiliki potesi dan kemampuan mengelola tinggi
  Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya 

rendah
  Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola 

tinggi
  Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Setiap penyediaan pelayanan publik sebenarnya membutuhkan 
biaya pelayanan (cost of service production). Biaya penyediaan pelayanan 
publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu: 1. Pena-
rikan Pajak, dan 2. Penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat se-
bagai pengguna jas publik (charging for service). Terdapat beberapa kriteria 
dalam menentukan suatu pelayanan cocok dibiayai melalui pajak, atau 
pem bebanan langsung ke pengguna pelayanan. Suatu pelayanan dapat 
dibiayai melalui penarikan pajak apabila penentuan harga pelayanan ter-
sebut tidak mungkin dilakukan, sebagai contoh pelayanan yang lebih 
tepat dibiayai melalui pejak adalah pelayanan pertahanan keamanan, 
ke polisian, peradilan, dsb. Suatu pelayanan publik dapat dijual apabila 
terdapat harga publiknya, terdapat kemudahan dalam pengumpulannya, 
terdapat manfaat yang diterima langsung dari pembeli layanan.
Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain adalah:
  Pelayanan penyediaan air bersih
  Pelayanan transportasi publik
  Pelayanan pos
  Pelayanan telekomunikasi
  Pelayanan Listrik dan Energi
  Pelayanan penyediaan perumahan rakyat
  Pelayanan tempat rekreasi (pariwisata)
  Pelayanan Pendidikan
  Pelayanan Jalan tol
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  Pelayanan Irigasi
  Pelayanan Pemadaman Kebakaran
  Pelayanan Kesehatan
  Pelayanan Pengelolaan Sampah
  Pelayanan Administrasi Kependudukan
  Pelayanan Perizinan

Untuk mengetahui besarnya potensi riil PAD yang dimiliki oleh 
suatu pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan penghitungan po-
tensi PAD. Penghitungan potensi PAD pada dasarnya dapat dilakukan 
me lalui dua pendekatan: basis makro, dan basisi mikro. Penghitungan 
dengan basis mikro dilakukan dengan cara melakukan survei dan 
observasi terhadap obyek pajak dan subyek pajak kemudian dilakukan 
peng hitungan (assesment) potensi pendapatan yang ada.

Penghitungan Potensi Pendapatan berbasis Mikro

Penghitungan potensi pendapatan berbasis mikro dilakukan de-
ngan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing obyek 
pen dapatan. Potensi suatu penerimaan pajak dan retribusi secara umum 
dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak/retribusi de ngan 
basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan keten tuan 
peraturan perundangan, penentuan basis pajak/retribusi harus di lakukan 
penghitungan secara obyektif, sebab basis pajak/retribusi akan mem-
pengaruhi besarnya potensi pendapatan.

POTENSI PENDAPATAN PAJAK/RETRIBUSI = 
BASIS PAJAK/RETRIBUSI X TARIF PAJAK/RETRIBUSI

Contoh:
Menghitung Potensi Pajak Hotel
1. Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi 

selu ruh hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, motel, 
wisma, dan sebagainya.

2. Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh 
hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. 
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Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka 
dapat dilakukan pengambilan sampel.

3. Melakukan observasi untuk memperoleh data:
a. Kelas/jenis kamar
b. Tarif kamar
c. Jumlah kamar
d. Tingkat hunian kamar

4. Menghitung rata-rata hunian kamar
5. Menghitung potensi pajak.

Menghitung Potensi Pajak Restoran
Basis pajak restoran sebagai dasar pengenaan pajak adalah omzet 

pen jualan. Dalam hal ini penjual atau pemilik restoran merupakan wajib 
pungut, sedangkan para pembeli adalah subyek pajaknya. Penjual akan 
mem bebankan pajak restoran kepada pembeli sebesar tarif pajak dikalikan 
dengan jumlah rupiah makanan/minuman yang dibeli sehingga jumlah 
selu ruhnya yang dibayarkan pemebli sudah termasuk di dalamnya pajak 
restoran. Selanjutnya pemilik restoran sebagai wajib pungut berkewajiban 
menyetorkan pajak restoran kepada pemerintah daerah.

Langkah-Langkah:
  Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak restoran, yakni 

indentifikasi seluruh restoran yang ada
  Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya
  Melakukan observasi untuk memperroleh data omzet penjualan, 

jumlah pengunjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar 
menu dan harga, dan sebagainya

  Menghitung potensi pajak restoran.

Menghitung Potensi Pajak Hiburan
Beberapa jenis hiburan yang dapat dipungut pajak hiburan antara 

lain: bioskop, pertunjukkan, konser musik, dan sebagainya. Besarnya pajak 
hiburan adalah jumlah omzet penjualan tiket dikalikan tarif pajak
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Langkah-langkah menghitung potensi pajak hiburan:
  Mengidentifikasi obyek pajak hiburan
  Menentukan penyelenggaraan hiburan yang akan diteliti potensi 

pajaknya
  Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan tiket, 

tingkat kunjungan, jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan, 
harga tiket masuk, dan sebagainya

  Menghitung perkiraan omzet panjualan
  Menghitung potensi pajak hiburan.

Menghitung Potensi Pajak Parkir
Terdapay dua jenis pungutan parkir, yaitu pajak parkir dan retribusi 

parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 
tem pat parkir di luar jalan yang dikelola oleh orang pribadi maupun 
badan baik yang disesiakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
dise diakan sebagai suatu usaha utama, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang me-
mungut bayaran. Sementara itu retribusi parkir merupakan pungutan 
yang dilakukan atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang 
masih merupakan fasilitas milik pemerintah.
Langkah-langkah menghitung potensi pajak parkir:
  Mengidentifikasi objek pendapatan pajak parkir, yakni identifikasi 

penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi/
badan

  Menentukan tempat parkir yang akan diteliti potensi pajak parkirnya
  Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan 

yang parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing jenis 
kendaraan bermotor, luas area parkir, daya tampung, dsb

  Menghutung rata-rata pendapatan parkir per hari
  Menghitung potensi pajak parkir.
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Soal-Soal Latihan

1. Jelaskanlah tujuan otonomi daerah!
2. Berilah beberapa contoh pajak dan retribusi daerah di tingkat 

provinsi dan di tingkat kabupaten/kota!
3. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan slack anggaran dan bagaimana 

cara mengatasinya!
4. Jelaskanlah prinsip dasar akuntansi manajemen pendapatan daerah!
5. Jelaskanlah cara menghitung (a) pajak hotel, (b) pajak hiburan, (c) 

pajak restoran dan (d) retribusi parkir!


