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ABSTRAK 

PENGENDALIAN INTERNAL DAN FRAUD:  

EVALUASI PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH  

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten “ABC”) 

Oleh: 

Priandhita Sukowidyanti A. 

 

Dosen Pembimbing: 

             Gugus Irianto, SE.,MSA.,PhD.,Ak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem 

pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 

13/2006 dan apakah sistem pengendalian internal pada prosedur belanja daerah 

berdasarkan Permendagri No. 13/2006 mampu mencegah terjadinya praktek fraud. 

Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di 

pemerintah Kabupaten “ABC” dengan melibatkan dua satuan kerja, yaitu Dinas 

“WZ” Kabupaten “ABC” sebagai SKPKD dan Dinas “XY” sebagai SKPD. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan atas 

penerapan sistem pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan 

Permendagri No.13/2006 di pemerintah Kabupaten “ABC”. Kelemahan-kelemahan 

tersebut berhubungan dengan struktur organisasi pengelolaan belanja daerah, 

mekanisme UP/GU dan LS, penentuan jumlah SPD, dan kelengkapan dokumen 

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ). Kelemahan atas pengendalian 

internal tersebut menciptakan peluang untuk terjadinya kecurangan di SKPD. 

Kecurangan tersebut antara lain, kemungkinan penyalahgunaan uang persediaan 

dengan melakukan pengeluaran tidak sah yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengadaan barang atau jasa dengan nilai transaksi yang lebih rendah daripada yang 

dianggarkan, membuat transaksi pengeluaran belanja fiktif, dan meminjam 

sementara uang persediaan untuk keperluan pribadi; pemindahan dana SKPD dari 

rekening di Bank Pemerintah Daerah ke bank lain untuk mengambil keuntungan 

berupa bunga bank; dan manipulasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran atau 

Laporan Keuangan. 

  

Kata kunci: pengendalian internal, penatausahaan, belanja daerah, Permendagri 

No.13/2006, fraud 
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ABSTRACT 

INTERNAL CONTROL AND FRAUD:  

EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT  

EXPENDITURE ADMINISTRATION 

BASED ON PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 

 (Case Study In “ABC” Regency Government) 

 

 

By: 

Priandhita Sukowidyanti A. 

 

Supervisor Lecture: 

             Gugus Irianto, SE.,MSA.,PhD.,Ak 

This research aims to find out how the implementation of the system of internal 

control procedures in the local government expenditure based on Permendagri No. 

13/2006, and whether the system able to prevent the occurrence of fraud practices. 

Qualitative research method has used to this research. This research is conducted in 

“ABC” Regency Government with the involvement of two units of work, Dinas 

“WZ” Kabupaten “ABC”  as SKPKD and Dinas "XY" as SKPD. Results of the 

analysis of data shows that there are weaknesses on the implementation of the 

system. The weaknesses are related to the organizational structure, mechanisms UP / 

GU and LS, the determination of the number of SPD, and completeness of the 

document Accountability Expenditure Reports (SPJ). On internal control weaknesses 

may create opportunities for fraud in SKPD. The fraud, include, possibility of 

misappropriation of money supply by making unauthorized expenditures made do 

with the way the procurement of goods or services with a transaction value lower 

than that budgeted, creating fictitious transactions expenditure transactions, and 

borrowing the money supply for private purposes, the transfer of funds SKPD from 

the account at the Bank of Local Government to another bank to take advantage as 

bank interest, and manipulation of Accountability Expenditure Report or Financial 

Report. 

 

Keywords: internal control, local government expenditure administration , Permendagri 

No. 13/2006, fraud 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak 1 Januari 2001 diberlakukan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menandai dimulainya pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, 

transparan dan responsif. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Reformasi dalam bidang pemerintahan daerah diikuti pula dengan reformasi di 

bidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal adalah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber 

daya daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian daerah. 

Dari sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan 

kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan. 

Namun, dalam praktiknya, pemberian kekuasaan dan kewenangan secara luas kepada 

pemerintah daerah justru menimbulkan desentralisasi korupsi. Transparency 

International pada tahun 2007 menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh negara 

terkorup di dunia dengan Corruption Perceptions Index sebesar 2,3 (Transpararency 

International, 2007). Data ICW menunjukkan kerugian negara akibat praktek korupsi 

tahun 2004 mencapai Rp 4,3 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 5,3 triliun, dan tahun 

2006 meningkat menjadi Rp 14,4 triliun (Kompas, 17/11/2007).Tingginya tingkat 



2 

 

korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh buruknya sistem pengelolaan 

keuangan di pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan) pada semester pertama tahun anggaran 2008 yang 

menunjukkan pengelolaan keuangan di pusat dan di daerah mengalami penurunan 

kualitas dari tahun ke tahun akibat lemahnya sistem pengendalian intern (Lampung 

Post, 14/11/2008). 

Berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam kurun 

waktu 2004-2006, kasus korupsi paling tinggi terjadi di daerah dan praktek korupsi 

banyak dilakukan melalui penyimpangan pelaksanaan APBD. Hasil riset lainnya 

yang dilakukan oleh  Malang Corruption Watch (MCW) menunjukan nilai kerugian 

negara akibat korupsi di Jawa Timur pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1,3 triliun.  

Jumlah ini merupakan akumulasi kerugian negara di dua puluh kota dan kabupaten 

terkorup di Jawa timur dimana salah satunya adalah Kabupaten “ABC” (Tempo, 

22/12/2008). Modus korupsi antara lain dilakukan dengan cara menyelewengkan 

anggaran sebanyak 23 persen, melakukan penggelapan dana 20 persen, mark up nilai 

proyek atau nilai pengadaan barang dan jasa 44 persen, mark down 2 persen, dan 

menyalahgunakan wewenang 11 persen. Adapun pelaku korupsi adalah pejabat 

satuan kerja perangkat daerah (dinas, kantor, badan) sebanyak 56 persen, wali kota, 

bupati, dan sekretaris daerah sebanyak 44 persen, legislatif 9 persen, yudikatif 

sebanyak 5 persen, serta aparat desa 1 persen.  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kecurangan banyak terjadi pada 

pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah. Belanja daerah adalah semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, 
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merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

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

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan belanja daerah harus 

mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas 

sehingga memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak pelaksanaan kebijakan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2001, anggaran belanja daerah dari tahun ke 

tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan dari cakupan jenis dan besaran 

alokasi dananya sehingga sektor ini sangat rawan terhadap korupsi. Sebagai contoh, 

anggaran belanja Kabupaten ”ABC” pada tahun 2007 berjumlah Rp 1,112 triliun dan 

tahun 2008 meningkat menjadi Rp 1,3 triliun (Tempo, 11/08/2008).  

Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud terjadi karena adanya tiga elemen, 

yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran 

(rationalization). Dari ketiga elemen tersebut, unsur kesempatan merupakan unsur 

yang paling berpengaruh atas terjadinya fraud (Buckhoff, 2001). Faktor utama yang 

meningkatkan peluang bagi seseorang untuk melakukan fraud pada suatu organisasi 

adalah lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan (McNeal dan 

Michelman, 2006). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi 

meningkatkan peluang untuk terjadinya tindak korupsi apabila pengawasan dan 
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pengendalian internal yang dilakukan kurang memadai (Carbonara, 2000; Fisman 

dan Gatti, 2005; Shah, 2006). Survei yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2007 

terhadap 138 koresponden yang berasal dari lingkungan government, industrial 

markets, consumer markets, healthcare and pharmaceutical, financial services, 

communications and entertainment di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 

lemahnya sistem pengendalian internal merupakan penyebab utama terjadinya fraud 

di organisasi-organisasi tersebut. Penelitian Wilopo (2006) dan Abbot et al. (2002) 

menunjukkan hasil serupa, yaitu pengendalian internal yang memadai mampu 

mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.  

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian dari aktivitas, perencanaan, 

sikap, kebijaksanaan, sistem, sumber daya, dan upaya dari setiap individu dalam 

suatu organisasi untuk bekerjasama dalam memberikan keyakinan atas tercapainya 

tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan 

sumberdaya atau aset perusahaan dari ketidakefisienan, pemborosan, dan 

kecurangan; mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan; dan 

meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi. Pengendalian 

internal memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi suatu 

organisasi karena adanya keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal, 

antara lain adanya kolusi dan pengabaian oleh manajemen.  

Hasil penelitian Haque dan Kneller (2007) menunjukkan bahwa negara-negara 

berkembang dengan tingkat korupsi tinggi memiliki tingkat pengembalian atas public 

investment yang rendah sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 

itu, pemerintah pusat mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan 
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sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya praktek 

korupsi yang lebih luas di daerah. Salah satunya adalah Permendagri No.13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan sejak 15 Mei 

2006 atau pada awal tahun anggaran 2007. Permendagri ini merupakan pelaksanaan 

dari Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Pasal 155 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan sekaligus merupakan peraturan pengganti Kepmendagri No.29 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.  

Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 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. Pengelolaan keuangan 

daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Azas-azas Pengelolaan 

Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 1, yaitu 

pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 313 juga menyebutkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 

kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di 

lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Pada konteks pemerintahan 
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daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin 

dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan 

kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.  

Secara umum, Permendagri No.13 Tahun 2006 memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ada pada Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Sistem pengelolaan 

keuangan daerah mengalami perubahan yang mendasar setelah diterbitkannya 

permendagri tersebut. Perubahan mendasar tersebut antara lain menyangkut 

penanggung jawab pengelola keuangan, struktur APBD, proses penyusunan APBD, 

dan sistem akuntansi. Dari sisi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, 

terdapat desentralisasi dari kepala daerah kepada sekretaris daerah, SKPKD, dan 

SKPD. Dari segi prosedur pengeluaran uang, Permendagri No.13 Tahun 2006 lebih 

memberikan kewengan kepada Kepala SKPD. Hal ini terlihat dari dikenalnya PPK-

SKPD sebagai unit pengelola keuangan pada SKPD yang bertugas antara lain 

melakukan verifikasi atas SPP dan bukti-bukti yang ada. Sementara dari sisi struktur 

APBD, Permendagri No.13 Tahun 2006 hanya menggolongkan belanja menjadi dua 

kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, Kepmendagri 

No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 memiliki pandangan yang 

sama mengenai terjadinya penyimpangan mata anggaran yang dikelola oleh satuan 

kerja atau dinas di bawah Kepala Daerah, yaitu penyimpangan yang ada di tiap 

satuan kerja merupakan tanggung jawab pimpinan satuan kerja atau pengelola 

keuangan daerah atau pengguna anggaran dan bukan merupakan tanggung jawab 

Kepala Daerah (gubernur, bupati, atau walikota). 
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Dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan mengatasi permasalahan teknis 

pada pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap 

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan menerbitkan Permendagri No.59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006. Permendagri No.59 Tahun 

2007 mulai diberlakukan sejak tanggal 26 Oktober 2007 dan pemerintah daerah 

harus menerapkannya paling lambat pada awal tahun anggaran 2009. Permendagri 

No.59 Tahun 2007 bukanlah merupakan peraturan pengganti, tetapi merupakan revisi 

dari Permendagri No.13 Tahun 2006. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap harus 

mendasarkan pengelolaan keuangannya pada Permendagri No.13 Tahun 2006 dan 

Permendagri No.59 Tahun 2007. 

Meskipun bertujuan untuk mengatasi permasalahan teknis dan penyederhanaan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah, revisi Permendagri No.59 Tahun 2007 atas 

Permendagri No.13 Tahun 2006 tidak signifikan. Beberapa pihak menganggap revisi 

yang dilakukan pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada pada Permendagri No.13 Tahun 2006. Secara kuantitatif, Permendagri 

No.59 Tahun 2007 memuat 54 klausul baru atas klausul-klausul Permendagri No.13 

Tahun 2006 yang diubah, dihilangkan, dan ditambah. Beberapa perubahan penting 

diantaranya adalah dimunculkannya dokumen RKA-PPKD dan DPA-PPKD pada 

badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku BUD, kejelasan berapa kali SPD dapat 

diterbitkan pada satu tahun anggaran, kejelasan kewenangan yang dapat dilimpahkan 

oleh pejabat pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran, keharusan 

melampirkan bukti transaksi yang lengkap dan sah saat pengajuan SPP-GU oleh 
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bendahara pengeluaran SKPD, dan kemudahan persyaratan pengajuan penerbitan 

SP2D karena bendahara pengeluaran tidak perlu membuat SPJ terlebih dahulu. 

Modus korupsi di berbagai daerah semakin berkembang dan estimasi kerugian 

yang harus ditanggung negara akibat korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat 

walaupun sudah dikeluarkan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan 

daerah. Begitu juga yang terjadi pada Kabupaten “ABC” yang sudah menerapkan 

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.59 Tahun 2007 dalam 

pengelolaan keuangan daerahnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada 

prosedur belanja daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006. Oleh karena 

itu, penulis mengangkat judul kertas karya utama ini adalah : ” PENGENDALIAN 

INTERNAL DAN FRAUD: EVALUASI BERDASARKAN PERMENDAGRI 

NO.13 TAHUN 2006 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten “ABC”)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menetapkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada prosedur belanja 

daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemerintah Kabupaten 

“ABC” ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mampu mencegah terjadinya praktek fraud di 

Pemerintah Kabupaten “ABC” ? 
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 1.3 Batasan Masalah 

 Melihat pokok masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

mempermudah pembahasan selanjutnya dan mendapatkan suatu tinjauan yang 

terarah, penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan 

penerapan sistem pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan kemungkinan terhadap terjadinya fraud pada 

prosedur belanja daerah di Pemerintah Kabupaten “ABC” berdasarkan hasil analisis 

atas sistem pengendalian internal yang diterapkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan batasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada prosedur 

belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemerintah 

Kabupaten “ABC”. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada prosedur belanja 

daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mampu mencegah 

terjadinya praktek fraud di Pemerintah Kabupaten “ABC”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

mengenai sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan daerah yang 
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mampu mencegah dan mendeteksi fraud (korupsi), terutama pada prosedur 

belanja daerah.                                                                                                                                                                                                                                              

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah 

dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, terutama pada 

prosedur belanja daerah dalam rangka mencegah terjadinya fraud. Selain itu, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah pusat dalam melakukan revisisi atas undang-undang mengenai 

pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak terdapat celah yang dapat 

dimanfaatkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk melakukan fraud. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 155 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan peraturan pengganti 

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung 

jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan APBD. Permendagri No.13 Tahun 

2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Mei 2006 dan 

mulai diterapkan pada tahun anggaran 2007 berusaha memperbaiki kelemahan-

kelemahan Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Dari sisi pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah, terdapat desentralisasi kewenangan baik sebagian atau 

keseluruhan dari Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator 

pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD 

selaku pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. Kepala Daerah selaku 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah 

dalam kepemilikan kekayaan daerah mendistribusikan kewenangannya sebagai alat 

pengendali dari setiap fungsi, yaitu fungsi otorisasi, fungsi pengujian atas tagihan 

dan perintah membayar (fungsi ordonansi),dan fungsi kebendaharaan.  

Dari segi prosedur pengeluaran uang, Permendagri No.13 Tahun 2006 lebih 

memberikan kewengan kepada Kepala SKPD. Hal ini terlihat dari dikenalnya PPK-
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SKPD sebagai unit pengelola keuangan pada SKPD yang bertugas antara lain 

melakukan verifikasi atas SPP dan bukti-bukti yang ada. Tugas ini sebelumnya 

merupakan tanggung jawab dari SKPKD. Tanggung jawab kepala SKPD yang lebih 

besar atas pengelolaan keuangan daerah juga ditunjukkan dengan adanya kewajiban 

untuk membuat laporan keuangan yang pada akhir tahun akan dikonsolidasikan 

dengan laporan keuangan dari SKPD lainnya dan laporan keuangan SKPKD dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, Kepala 

SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang hanya 

bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada 

unit kerja yang dipimpinnya. Dari sisi struktur APBD, Permendagri No.13 Tahun 

2006 hanya menggolongkan belanja menjadi dua kelompok, yaitu belanja langsung 

dan belanja tidak langsung. Sebelumnya, belanja daerah dibedakan menjadi tiga, 

yaitu belanja Administrasi Umum, belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan belanja 

Modal. Namun, baik berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 maupun 

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, jika terjadi  penyimpangan mata anggaran yang 

dikelola oleh satuan kerja atau dinas di bawah Kepala Daerah (gubernur, bupati, atau 

walikota), maka penyimpangan tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing 

pimpinan satuan kerja, pengelola keuangan daerah atau Pengguna Anggaran. 

Dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan mengatasi permasalahan teknis 

pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melakukan penyempurnaan atas 

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan menerbitkan Permendagri No.59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006. Permendagri No.59 Tahun 

2007 mulai diberlakukan sejak 26 Oktober 2007 dan pemerintah daerah harus 
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menerapkannya paling lambat pada awal tahun anggaran 2009. Permendagri No.59 

Tahun 2007 bukan merupakan peraturan pengganti, tetapi merupakan revisi dari 

Permendagri No.13 Tahun 2006. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap harus 

mendasarkan pengelolaan keuangannya pada Permendagri No.13 Tahun 2006 dan 

Permendagri No.59 Tahun 2007. Secara kuantitatif, Permendagri No.59 Tahun 2007 

memuat 54 klausul perubahan atas klausul-klausul Permendagri No.13 Tahun 2006, 

yaitu yang diubah, dihilangkan, dan ditambah. Secara garis besar, perubahan yang 

terkait dengan prosedur belanja daerah adalah dimunculkannya RKA-PPKD dan 

DPA-PPKD pada badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku BUD, adanya kejelasan 

kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran kepada 

pejabat kuasa Pengguna Anggaran, kejelasan berapa kali SPD dapat dikeluarkan 

pada satu tahun anggaran, dan kemudahan persyaratan saat mengajukan penerbitan 

Surat Perintah Pencairan dana SP2D untuk melakukan ganti uang persediaan karena 

Bendahara Pengeluaran tidak perlu membuat SPJ terlebih dahulu, tetapi diharuskan 

untuk melampirkan bukti transaksi yang lengkap dan sah. 

 

2.2 Belanja Daerah 

2.2.1 Pengertian Belanja Daerah  

Struktur APBD merupakan satu kesatuan dari pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 

2006 Pasal 23 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja 
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daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil 

dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.  

2.2.2 Fungsi Belanja Daerah  

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan 

wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang 

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah 

atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk 

menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat. Pelaksanaan belanja daerah harus mengedepankan efisiensi, efektivitas, 

dan penghematan sesuai dengan prioritas sehingga memberikan dukungan bagi 

program-program strategis dalam rangka  peningkatan kesejahteraan masyarakat 

2.2.3 Klasifikasi Belanja Daerah  

1. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung 

dan belanja langsung.  

a.   Kelompok belanja langsung merupakan belanja terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan suatu program dan kegiatan, meliputi:  

1) Belanja Barang dan jasa, yaitu pengeluaran pembelian atau pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah. Pembelian atau pengadaan barang dan/atau 
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pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan atau 

material; jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, 

cetak atau penggandaan, sewa rumah, gedung, gudang, parkir, sewa 

sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengakapan dan peralatan 

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian 

kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pindah 

tugas dan pemulangan pegawai. 

2) Belanja Modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi 

pembelian atau pembangunan untuk memperoleh setiap asset yang 

dianggarkan pada belanja modal perhitungkan pada belanja pegawai 

dan/atau belanja barang dan jasa. 

3) Belanja pegawai yang meliputi semua pengeluaran honorarium atau 

upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah 

dianggarkan pada belanja SKPD yang berangkutan. 

b.   Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi: 
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1) Belanja pegawai yang mencakup belanja kompensasi, dalam bentuk 

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Selain itu, termasuk juga uang representasi dan 

tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala 

Daerah dan wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan 

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

2) Belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk 

atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi atau 

jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.  

3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal 

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

4) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tidak 

diberikan secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun 

anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.  

5) Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah 

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan 
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yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah 

bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus 

dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

6) Bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 

kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah 

lainnya atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah 

desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan.  

7) Belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi 

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota 

atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah 

lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

8) Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.  

Belanja pegawai yang termasuk dalam belanja tidak langsung dianggarkan pada 

belanja organisasi bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

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

keuangan, dan tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. 
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2. Klasifikasi menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan 

belanja urusan pilihan.  

a.  Belanja menurut urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 

kewajiban daerah yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup 

pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat, perhubungan, perencanaan 

pembangunan, penataan ruang, kependudukan dan catatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha 

kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan,  pemuda dan olah 

raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, 

kepegawaian, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. 

b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, perdagangan 

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan 

perikanan, perindustrian, dan transmigrasi. 

3. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan 

keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, 

ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas 

umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.  

4. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi 

pada masing-masing pemerintah daerah. 

5. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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2.3 Prosedur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 

2.3.1 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 

Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Belanja berdasarkan Permendagri No.13 

Tahun 2006 pasal 122 adalah pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran 

belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 

APBD dan jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi 

untuk setiap pengeluaran belanja. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas 

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD. 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam 

lembaran daerah, kecuali untuk belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib 

yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Belanja bersifat mengikat 

merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan 

oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan belanja 

barang dan jasa. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain 

pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.  

2.3.2 Penatausahaan Belanja Daerah 

Pengeluaran belanja daerah menerapkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, 

efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap 

pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap 

dan sah. Penatausahaan belanja daerah merupakan kegiatan yang berhubungan 
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dengan ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan, dan kelengkapan dokumen-

dokumen pelaksanaan anggaran belanja daerah, serta tanggung jawab pejabat yang 

menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti 

yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Asas Umum Penatausahaan 

Belanja Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah Pengguna 

Anggaran atau kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan atau pengeluaran 

dan orang atau badan yang menerima dan menguasai uang atau barang atau kekayaan 

daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material 

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.  

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 5, Kepala Daerah selaku 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau 

seluruh kekuasaannya kepada: 

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah 

2. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

3. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. 

Oleh karena itu, sebelum dimulainya tahun anggaran, Kepala Daerah menetapkan 

pejabat-pejabat dalam  rangka pelaksanaan dan penatausahaan APBD, yaitu: 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD 

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SP2D 
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d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ 

e. Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan 

adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran 

adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran 

secara langsung dan tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan, atau penjualan jasa; bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan, pekerjaan, atau penjualan; dan membuka rekening atau giro pos dan 

menyimpan uang di suatu bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi. 

f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga pada SKPKD 

g. Bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu SKPD. 

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD yang penetapannya 

didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada kepala SKPD, yaitu: 

1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan 

pendapatan daerah. 

2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan 

bukti penerimaan lainnya yang sah. 

3. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha 

keuangan di SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat 
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yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah, 

bendahara, dan/atau PPTK. 

4. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya pada unit kerja SKPD. 

5. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau pembantu Bendahara 

Pengeluaran. Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai 

kasir atau pembuat dokumen penerimaan, sedangkan pembantu Bendahara 

Pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen 

pengeluaran uang atau pengurusan gaji. 

Pejabat Pengguna Anggaran atau pengguna barang dalam melaksanakan tugas- 

tugasnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja 

pada SKPD selaku kuasa Pengguna Anggaran atau kuasa pengguna barang. 

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan 

daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 

kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kuasa 

Pengguna Anggaran atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau pengguna barang. 

Apabila Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk unit kerja 

terkait. Selain itu, kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan 

kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. PPTK yang ditunjuk 

oleh Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
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tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, sedangkan PPTK yang 

ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

atau Kuasa Pengguna barang. 

Penatausahaan belanja daerah terdiri atas: 

1. Prosedur penerbitan SPD 

2. Prosedur penerbitan SPP 

3. Prosedur penerbitan SPM 

4. Prosedur penerbitan SP2D 

5. Prosedur penggunaan dana 

6. Prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ)  

Prosedur-prosedur di atas berlaku untuk seluruh cara pembayaran atas beban belanja 

daerah yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Pembayaran secara langsung. 

Pembayaran secara langsung adalah pembayaran dalam rangka pengadaan 

barang dan jasa yang pelaksanaannya diserahkan kepada rekanan atau pihak 

ketiga, sehingga pembayarannya dilakukan oleh bank dengan cara mentransfer 

uang ke rekening pihak ketiga atau tidak menggunakan uang persediaan. 

2. Pembayaran melalui uang persediaan atau tambahan uang persediaan. 

Pembayaran melalui uang persediaan atau tambahan uang persediaan merupakan 

pembayaran dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya 

dilakukan sendiri oleh SKPD atau tidak dilimpahkan kepada pihak ketiga, 

sehingga pembayarannya dilakukan melalui uang persediaan atau tambahan 
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uang persediaan jika uang persediaan yang telah ditetapkan tidak mencukupi. 

Uang persediaan diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran yang pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Uang 

persediaan bersifat daur ulang (revolving) sehingga pengajuannya hanya dapat 

dilakukan satu kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan pengisian kembali 

sesuai jumlah yang telah terpakai. 

2.3.3 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Daerah 

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan uang persediaan persediaan, ganti uang persediaan, atau tambah uang 

persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal sepuluh 

bulan berikutnya. Dikatakan secara administratif karena Bendahara Pengeluaran 

secara organisasi dan kepegawaian mempunyai kedudukan sebagai pegawai dalam 

organisasi yang berwenang mengelola keuangan untuk keperluan SKPD. Jika SKPD 

mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Bendahara Pengeluaran 

Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal lima bulan berikutnya. 

Pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat 

tanggal 31 Desember untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran. Apabila laporan pertanggungjawaban telah sesuai, Pengguna Anggaran 

menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, Bendahara 

Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran 

pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan, sedangkan Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola 
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oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. 

Pemeriksaan kas tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas disertai 

dengan register penutupan kas. Bendahara Pengeluaran SKPD juga 

bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Hal ini 

dikarenakan Bendahara Pengeluaran berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang 

mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau surat berharga 

atas perintah pejabat yang berwenang. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut 

dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran 

oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.  

 

2.4 Pengendalian Internal 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Konsep pengendalian internal terus mengalami perkembangan dari tahun ke 

tahun. Pada awal perkembangannya, sekitar tahun 1900 hingga 1936, pengendalian 

internal dirancang untuk melindungi aset, khususnya kas dari penyelewengan 

(misappropriation) dan pencurian (theft) oleh pegawai. Tahun 1936, American 

Institute of Certified Public Accountant (AICPA) menerbitkan buletin berjudul 

Examination of Financial Statements by Public Accountants yang mendefinisikan 

pengendalian internal sebagai berikut (Tipgos, 2002): 

“Internal control as measures and methods adopted within the organization to 

safeguard the cash and other assets of the company as well as to check the 

clerical accuracy of the bookepping”. 

 



26 

 

Definisi tersebut merefleksikan konsep Internal Check yang populer saat itu. Internal 

check digunakan untuk mendiskripsikan praktik yang melekat pada fungsi 

accounting dan finance yang berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pencatatan 

(clerical errors) dan melindungi aset, khususnya kas dari penggelapan atau 

pencurian. Internal check merupakan sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat 

saling memeriksa pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh suatu bagian dengan 

hasil pencatatan oleh bagian lainnya di dalam suatu organisasi (Yunus, 1981:11). 

Tahun 1949, AICPA Comittee on Auditing Procedures mengeluarkan laporan 

mengenai perluasan dari definisi pengendalian internal (Tipgos, 2002). 

“Internal control as the plan of organization and all of the coordinated 

methods and measures adopted within the business to safeguard its assets, 

check the accuracy and realibility of its accounting data, promote operational 

efficiency, and encourage adherence to prescribed management policies”. 

 

Definisi ini mengandung makna yang lebih luas dari definisi sebelumnya, yaitu 

pengendalian internal diartikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh aktivitas 

seluruh komponen organisasi, sedangkan definisi sebelumnya hanya mengaitkan 

pengendalian internal dengan perencanaan, metode dan pengukuran. 

Definisi di atas dirinci lagi menjadi dua oleh AICPA dalam Statement on 

Auditing Standards No.1, yaitu Accounting Controls dan Administrative Controls. 

Accounting controls adalah rencana organisasi, metode, dan prosedur yang 

berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya catatan 

keuangan, sehingga dirancang untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa:  

a. Transaksi-transaksi dicatat untuk mendukung penyusunan laporan keuangan 

yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau kriteria-kriteria lain 

yang diperlukan dan menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva. 
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b. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang 

bersifat umum maupun khusus. 

c. Akses terhadap aktiva hanya diperbolehkan jika sesuai dengan otorisasi 

manajemen. 

d. Aktiva menurut catatan dibandingkan dengan aktiva yang ada secara periodik 

dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan. 

Accounting Controls terdiri dari sistem otorisasi, pemisahan tugas antara pihak yang 

mencatat dengan pihak pelaksana atau penyimpan aktiva, pengendalian secara fisik 

atas aktiva, dan pemeriksaan intern. Accounting control disebut juga Preventif 

Control karena pengawasan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

ketidakefisienan. Administrative controls adalah  rencana organisasi, metode, dan 

prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong 

ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Administrative Controls tidak 

secara langsung berhubungan dengan ketelitian dan dipercayainya catatan keuangan 

dan merupakan titik awal untuk menyusun accounting controls atas transaksi-

transaksi. Administrative Control terdiri dari Time and Motion Study, analisa 

statistik, laporan pelaksanaan kegiatan, program pelatihan pegawai, dan pengawasan 

mutu. Administrative Controls disebut juga Feedback Control karena pengawasan ini 

dibuat dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai hasil operasi, apakah 

pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Definisi pengendalian internal yang diperluas oleh AICPA tersebut mulai 

berlaku sejak 1 Januari 1997. Redefinisi ini dipengaruhi oleh laporan Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO) yang diterbitkan pada September 1992. Definisi 
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pengendalian internal dalam laporan COSO yang berjudul Internal Control 

Integrated Framework adalah  (Gursida, 2005): 

“Internal control as a process established by the board of directors, 

management and other personnel of a company and designed to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of the company’s objectives 

in three catagories : effectiveness and efficiency of operations, reliability of 

financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”.       

 

Definisi pengendalian internal menurut COSO memuat beberapa konsep dasar, yaitu: 

1. Pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang 

mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain. 

2. Pengendalian internal merupakan suatu proses dan serangkaian tindakan yang 

menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur 

entitas untuk mencapai tujuan tertentu. 

3. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, 

yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

4. Pengendalian internal memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan 

mutlak, bagi manajemen suatu organisasi karena adanya keterbatasan yang 

melekat dalam sistem pengendalian internal, pertimbangan manfaat, dan 

pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian. 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian 

internal (Tunggal, 1995:202) adalah: 

1. Mengamankan aset atau aktiva organisasi.  

Pengendalian internal harus dapat mencegah terjadinya kecurangan atau 

penyimpangan yang disengaja dan mencegah kesalahan administratif yang tidak 
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disengaja serta mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen 

guna mengamankan aset atau aktiva organisasi.  

2. Menjamin ketepatan dan ketelitian data akuntansi.  

Sistem pengendalian internal harus mampu menjamin catatan, laporan finansial, 

dan laporan operasional mengandung informasi yang akurat, lengkap, dapat 

dibuktikan keberadaannya, dan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan seluruh 

data dan informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi akan digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh pihak intern dan pihak ekstern organisasi 

tersebut. Kesalahan pengambilan keputusan akibat ketidakakuratan informasi 

dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.  

Aktivitas operasi perusahaan diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif 

dengan adanya pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal 

bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan penggunaan sumber daya 

perusahaan, menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda, dan memastikan tidak 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu prosedur yang telah ditetapkan. 

4. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek akan tercapai 

apabila peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dipatuhi dan 

dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak pada suatu organisasi. Oleh karena 

itu, suatu sistem pengendalian internal harus mampu mendorong setiap individu 

dalam organsiasi untuk menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang ada. 

2.4.3 Ciri-ciri Pengendalian Internal  
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Ciri-ciri pengendalian internal yang memadai menurut AICPA (Baridwan, 

2002:14) adalah: 

1. Struktur organisasi yang menunjukkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab 

secara tepat.  

Struktur organisasi yang disusun harus menunjukkan garis wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas serta dilengkapi dengan uraian tugas (job description) 

untuk masing-masing unit organisasi secara tertulis. Struktur organisasi yang 

baik adalah sederhana dan fleksible, artinya dapat memisahkan tanggungjawab 

secara jelas dan tidak mengganggu secara berarti struktur organisasi yang telah 

ada jika terjadi perkembangan perusahaan. Pemisahan fungsi dan tanggungjawab 

kepada bagian atau orang yang berbeda bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kecurangan kecuali kerjasama (collusion), menjamin terlaksananya transaksi 

secara efisien, dan terhindar dari kesalahan karena adanya pengawasan silang 

(cross check) secara otomatis atas suatu pekerjaan.  

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat sehingga tercipta  

accounting control yang baik atas aktiva, utang, pendapatan, dan biaya.  

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan merupakan alat bagi manajemen untuk 

mengadakan pengawasan terhadap operasi perusahaan dan mengklasifikasikan 

data akuntansi secara tepat. Sistem otorisasi adalah sistem yang mengarah pada 

dapat atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan. Otorisasi dapat berupa otorisasi 

umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum adalah otorisasi yang diberikan 

oleh manajemen untuk menangani transaksi rutin tanpa perlu menambahkan 

persetujuan khusus, misal prosedur untuk mengotorisasi pembelian persediaan 
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dari pemasok yang telah ditunjuk hanya ketika tingkat persediaan mencapai titik 

pemesanan kembali yang telah ditetapkan. Otorisasi khusus adalah otorisasi 

tambahan yang diberikan oleh manajer jika transaksi yang dilaksanakan 

menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen, misal 

otorisasi atas pembelian persediaaan di atas limit yang ditetapkan. Prosedur 

pencatatan adalah urutan kegiatan tulis-menulis yang menyangkut beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih untuk menjamin adanya penanganan 

yang seragam atas transaksi yang berulang. Setiap prosedur pencatatan 

menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti terjadinya transaksi 

dan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi-transaksi tersebut. 

3. Adanya praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-

masing bagian dalam organisasi. 

Praktek yang sehat dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas oleh setiap 

pegawai dalam perusahaan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang telah 

ditetapkan. Peraturan atau pedoman harus berupa tulisan sehingga mendorong 

pegawai untuk mengetahui dan mematuhinya. Praktek yang sehat ini harus 

berlaku untuk seluruh prosedur yang ada, sehingga pekerjaan suatu bagian akan 

langsung dicek oleh bagian lainnya. Pekerjaan pengecekan seperti ini dapat 

terjadi apabila struktur organisasi dan prosedur yang disusun sudah memisahkan 

tugas-tugas dan wewenang sehingga tidak ada satu bagian apa pun dalam 

perusahaan yang mengerjakan suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

4. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggungjawabnya. 



32 

 

Faktor yang paling penting dalam pengendalian adalah orang-orang yang dapat 

menunjang suatu sistem berjalan dengan baik. Pemberian tanggungjawab dan 

tugas kepada setiap pegawai harus sesuai dengan kecakapan, pengalaman, dan 

kejujuran. Pemakaian pegawai yang murah dengan alasan biaya, terbukti dalam 

jangka panjang merugikan apabila kecakapan, pengalaman, dan kejujurannya 

tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kerugian tersebut timbul 

akibat adanya penyelewengan dan produktivitas pegawai yang rendah. 

Selain keempat hal di atas, diperlukan pengendalian tambahan untuk menjamin 

berjalannya sistem pengendalian internal dengan baik, yaitu: 

1. Laporan 

Laporan merupakan pernyataan mengenai suatu transaksi atau kegiatan secara 

periodik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi laporan bagi pelapor 

adalah sebagai alat pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang menjadi 

wewenangnya. Bagi pihak penerima, laporan merupakan media informasi untuk 

menilai sejauh mana wewenang yang dibebankan sudah dilaksanakan.  

2. Standar atau budget 

Standar atau budget merupakan rencana kebijaksanaan yang dinyatakan dalam 

nilai uang dan/atau angka yang berlaku pada suatu periode tertentu guna 

mencapai suatu tujuan tertentu. Budget dapat digunakan sebagai alat proyeksi, 

alat pengukur prestasi, alat pengawasan, dan sebagai alat motivasi. 

3. Staff audit intern 

Pengawasan intern bertujuan untuk menilai dan memberikan saran atas 

pelaksanaan sistem pengendalian internal kepada manajemen. Staff audit intern 
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merupakan bagian dalam perusahaan yang memiliki tugas menilai prosedur-

prosedur yang ada, memverifikasi dan menganalisis data, dan mengadakan 

tindakan protektif yang meliputi pencegahan dan penemuan tindak kecurangan. 

2.4.4 Komponen Pengendalian Internal 

Pengendalian internal menurut COSO terdiri dari lima komponen yang saling 

terkait (Hall, 2001), yaitu: 

1. Control Environment (lingkungan kontrol) 

Control environment merupakan pondasi dari komponen pengendalian internal 

lainnya, terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan 

keseluruhan perilaku manajemen puncak, direksi dan pemilik terhadap 

pengendalian itu sendiri dan pentingnya pengendalian terhadap organisasi. 

Unsur-unsur yang membentuk control environment, yaitu integritas dan nilai-

nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya 

operasi, dewan komisaris dan komite audit, struktur organisasi, pelimpahan 

wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktik sumberdaya manusia. 

2. Risk Assessment (penilaian risiko) 

Penilaian risiko merupakan upaya manajemen untuk mendesain dan 

mengoperasikan struktur pengendalian internal guna meminimalisir kelalaian 

dan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, penilaian risiko 

bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan dengan pelaporan 

keuangan yang mungkin menyebabkan kerugian financial di masa mendatang. 

Tahapan dalam penilaian risiko adalah identifikasi ancaman, estimasi risiko, 

estimasi kerugian, identifikasi pengendalian, dan estimasi biaya dan manfaat. 
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3. Control Activities (aktivitas pengendalian) 

Control Activities adalah kebijakan dan prosedur yang memberikan jaminan 

bahwa tindakan yang tepat diambil untuk menghadapi risiko organisasi yang 

teridentifikasi. Control activities terdiri dari lima komponen, yaitu: 

a. Otorisasi yang tepat atas aktiva dan transaksi 

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin penggunaan aktiva perusahaan dan 

transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang. Otorisasi merupakan 

persetujuan terhadap transaksi yang akan dilaksanakan dan keputusan yang 

akan dibuat. Otorisasi umumnya ditandai dengan tandatangan, paraf, atau 

mencantumkan kode otorisasi pada dokumen yang mewakili transaksi. 

b. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas bertujuan untuk menghindari dan menciptakan pengawasan 

segera atas kesalahan atau kecurangan. Prinsip ini diterapkan dengan 

memberikan wewenang kepada bagian yang berbeda untuk melaksanakan 

fungsi otorisasi, fungsi operasi (pelaksana transaksi), pencatatan transaksi, 

dan penyimpanan aktiva. Secara khusus, tujuan pemisahan keempat fungsi 

tersebut (Hartadi, 1986) adalah: 

1) Pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan bertujuan untuk mencegah 

karyawan bagian pencatatan (akuntansi) melakukan pencatatan yang 

tidak benar untuk menutupi pelaksanaan transaksi yang tidak diotorisasi. 

2) Pemisahan fungsi penyimpanan dan pencatatan bertujuan untuk 

mencegah karyawan melakukan pencatatan yang tidak benar untuk 

menyembunyikan pencurian aktiva yang dipercayakan kepadanya. 
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3) Pemisahan fungsi otorisasi dan penyimpanan bertujuan untuk mencegah 

adanya otorisasi fiktif sebagai upaya menyembunyikan pencurian aktiva. 

4) Pemisahan fungsi operasi dan pencatatan bertujuan untuk menghindari 

manipulasi pembuatan laporan pertanggungjawaban dalam rangka 

menampilkan kinerja yang lebih baik daripada kenyataannya. 

c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab dalam pelaksanaan 

dan pencatatan transaksi. Oleh karena itu, dokumen dan catatan harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga kelengkapannya dapat menciptakan 

pengecekan secara otomatis atas data yang disajikan, menjamin akurasi dan 

kelengkapan pencatatan data atas transaksi, mampu menjaga aset perusahaan 

secara maksimal, dan memudahkan proses verifikasi. Prinsip-prinsip yang 

harus diperhatikan dalam perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan 

adalah (Simangunsong, 1989:56): 

1) Dokumen dan catatan dibuat sedemikian rupa dan dicetak supaya mudah 

dimengerti dan cepat diketahui apabila terjadi penyimpangan. 

2) Penentuan dengan tegas peredaran setiap dokumen (flow of documents). 

3) Setiap lembar dokumen harus bernomor urut (prenumbered form) 

tercetak untuk menghindari penggunaan dokumen yang tidak sah dan 

sebagai alat bantu dalam penyimpanan dokumen. 

4) Disiapkan saat atau sesegera setelah transaksi terjadi untuk 

meminimalisasi terjadinya kekeliruan dan menjamin tersedianya catatan 

yang dapat dipercaya. 
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5) Arsip setiap dokumen disusun sedemikian rupa (menurut jenis dan 

nomor) untuk mempermudah pencarian saat diperlukan. 

6) Penetapan petugas yang harus membuat, mengisi, dan mengesahkan 

dokumen sehingga setiap dokumen harus tersedia ruang untuk 

mencantumkan otorisasi 

7) Setiap dokumen yang dibatalkan tidak dibuang melainkan disimpan dan 

diberi tanda “Batal” (voided). 

d. Perlindungan memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan 

Aktiva perusahaan tidak hanya berupa aktiva fisik seperti persediaan dan 

aktiva tetap, tetapi juga berupa informasi. Pencurian atau penggelapan atas 

aktiva perusahaan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian dan perlindungan fisik 

yang memadai atas akses dan penggunaan aktiva dan catatan, seperti 

tersedianya alat perlindungan fisik dan akses atas aset hanya diijinkan apabila 

sesuai dengan otorisasi manajemen.  

e. Pemeriksaan intern secara independen 

Prinsip ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur lain dalam 

sistem berjalan dengan semestinya, sehingga harus memenuhi syarat, yaitu: 

1) Pengawasan dilakukan oleh orang perusahaan yang bebas dan 

bertanggung jawab atas data tersebut. 

2) Pengawasan (monitoring) harus dilakukan pada saat yang beralasan dan 

mendadak (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu). 
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3) Penemuan pemeriksaan harus dilaporkan kepada manajemen dan pihak 

yang berhak mengambil tindakan perbaikan.  

4. Information and communication 

Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, 

mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi suatu entitas 

dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva terkait. Sistem akuntansi 

yang efektif memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau 

terjadi adalah sah; telah diotorisasi; dinilai dan digolongkan secara wajar, dicatat 

dalam periode yang seharusnya, dan diringkas dengan benar. 

5. Monitoring 

Monitoring adalah proses penilaian efektifitas rancangan dan penerapan struktur 

pengendalian internal secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk 

memastikan bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan dengan semestinya 

dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Informasi untuk penilaian dapat 

diperoleh dari studi atas struktur pengendalian internal, laporan penyimpangan 

atas aktifitas pengendalian, laporan audit intern, atau umpan balik dari pegawai.  

2.4.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan mutlak kepada manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal 

tersebut dikarenakan adanya keterbatasan bawaan yang melekat pada sistem 

pengendalian internal (Mulyadi, 1998:173), yaitu: 

1. Biaya lawan manfaat 
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Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif saat mengevaluasi biaya dan manfaat suatu sistem pengendalian internal. 

2. Kolusi (collusion) 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi 

dapat mengakibatkan tidak terungkapnya penyimpangan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang. 

3. Kesalahan dalam pertimbangan (judgement) 

Manajemen dan personel lain seringkali salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

4. Gangguan (breakdowns) 

Gangguan dalam pengendalian internal terjadi karena pegawai salah dalam 

memahami perintah, membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, 

dan adanya perubahan sistem atau prosedur yang bersifat tetap atau sementara. 

5. Pengabaian oleh manajemen (management override) 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer,manipulasi 

kondisi keuangan, atau kepatuhan semu. Misalnya, manajemen melaporkan laba 

lebih tinggi dari yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus tinggi dan menutupi 

ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 
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2.5 Pengendalian Internal atas Prosedur Pengeluaran Kas 

Kas merupakan aktiva lancar yang digunakan sebagai alat pembayaran yang 

dapat berupa uang tunai maupun simpanan di bank atau bentuk-bentuk lainnya 

(setara kas) yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan 

(Dahlan, 2008). Kas merupakan aset perusahaan yang paling rawan terhadap 

penyelewengan atau kecurangan karena sifatnya yang liquid, mudah untuk dipindah 

tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya. Kecurangan atas kas paling sering 

terjadi pada transaksi pengeluaran kas. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian 

internal yang memadai atas prosedur pengeluaran kas. Pengendalian internal atas 

pengeluaran kas harus memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran 

dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi dan memastikan bahwa kas 

digunakan secara efisien. Pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas 

(Nasution, 2004) meliputi: 

1. Semua penerimaan uang atau cek atau giro harus disetorkan ke rekening bank 

dan tidak boleh dipakai langsung. 

2. Penyusunan anggaran kas yang menunjukkan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 

yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

3. Seluruh pengeluaran dilakukan dengan cek atau transfer bank, kecuali 

pengeluaran dengan jumlah relatif kecil dilakukan melalui kas kecil (petty cash). 

4. Dibentuk dana kas kecil (petty cash fund) untuk membayar pengeluaran dengan 

jumlah yang relatif kecil sehingga tidak efisien jika dilakukan pembayaran 

dengan cek. Pengendalian atas dana kas kecil meliputi (Baridwan, 2002:203): 
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a. Bukti pengeluaran kas kecil harus ditulis dengan tinta, ditandatangani oleh 

orang yang menerima uang dan dicap lunas. 

b. Dilakukan pemeriksaan terhadap kas kecil dengan interval waktu yang 

berbeda-beda dan tidak diberitahukan sebelumnya. 

c. Dana kas kecil dibentuk dengan jumlah yang tetap (imprest fund method) 

dan pemenuhannya kembali harus dengan cek. Secara umum, ada dua 

metode yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil, yaitu: 

1) Metode Dana Tetap (imprest fund method) 

Uang yang disediakan untuk kas kecil jumlahnya tetap selama beberapa 

periode sampai diadakan peninjauan kembali. Pengisian kembali kas 

kecil harus sebesar nilai bukti-bukti pengeluaran atas dana kas kecil. 

2) Metode Dana Berfluktuasi (fluktuating fund method) 

Uang yang disediakan untuk kas kecil jumlahnya selalu berubah-ubah 

sesuai kebutuhan. Pengisian kembali kas kecil tidak harus sebesar nilai 

bukti-bukti pengeluaran atas dana kas kecil. 

Dari segi pengendalian internal, imprest fund methode lebih baik digunakan 

sebab jumlah uang tunai yang tersisa ditambah bukti-bukti pengeluaran kas 

kecil harus sama dengan jumlah dana kas kecil awal. Oleh karena itu, 

pengisian kembali dana kas kecil harus sebesar nilai bukti pengeluaran kas 

kecil periode sebelumnya sehingga harus dilakukan pemeriksaan atas bukti-

bukti pengeluaran sebelum dilakukan pengisian kembali. 

5. Semua pengeluaran harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

6. Adanya pemisahan antara fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan. 
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7. Setiap transaksi pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang 

lengkap dan sah. 

8. Pembuatan Rekonsiliasi Bank secara berkala oleh bagian yang tidak 

menandatangani cek atau menyetujui pengeluaran untuk memastikan bahwa 

saldo buku bank dan saldo buku perusahaan mengenai kas di bank adalah sama 

sehingga kesalahan dalam pencatatan transaksi kas dapat diketahui. 

 

2.6 Kecurangan (Fraud) 

2.6.1 Pengertian Kecurangan (Fraud) 

Fraud secara umum merupakan tindakan kriminal (crime) yang dilakukan 

secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa penyimpangan 

(irregularities) atau penipuan yang melanggar hukum (illegal act) dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok yang secara langsung 

merugikan organisasi. Definisi fraud menurut ACFE (Association of Certified Fraud 

Examiner) dalam  laporannya yang berjudul Report to The Nation on Occupation 

Fraud & Abuse (Azhari, 2005) adalah:  

"The use of one's occupation for personal enrichment though the deliberate 

misuse or misaplication of the employing organization's resources or assets". 

 

The Professional Standards and Responsibilities Committee dari The Institute of 

Internal Auditors dalam Statement of Internal auditing Standard No.3 (Tunggal, 

1995:251) mendefinisikan fraud sebagai berikut: 

“Fraud encompasses an array of irregulariries and illegal acts characterized 

by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the 

detriment of the organization and by persons outside as well as inside the 

organization.” 
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Sedangkan definisi fraud menurut Black’s Law Dictionary (dalam Armitanto, 2007) 

adalah: 

“An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in 

reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to 

surrender a legal right. A false representation of a matter of fact, whether by 

word or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of 

that which should have been disclosed, which deceives and is intended to 

deceive another so that he shall act upon it to his legal injury. Anything 

calculated to deceive, whether by a single act or combination, or by 

suppression of truth, or suggestion of what is false, whether it be by direct 

falsehood or innuendo, by speech or silent, word of mouth, or look or gesture”. 

 

Definisi fraud lainnya diberikan oleh Albrecht (2003:6) dalam bukunya Fraud 

Examination, yaitu: 

“Fraud is a generic term and embraces all the multifarious means which 

human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get 

advantage over another by false representations. No definite and invariable 

rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes 

surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The 

only boundaries defining it are those which limit human knavery”. 

 

Dikarenakan makalah ini membahas mengenai kecurangan yang terjadi di sektor 

pemerintah, maka harus diketahui pula definisi dari korupsi. Menurut UU No.20 

Tahun 2001 Jo UU No.31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan 

yang melawan atau melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya 

(abuse of power) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 

sehingga menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan atau perekonomian negara. 

2.6.2 Elemen-elemen Kecurangan (Fraud) 

Pada umumnya fraud terdiri dari tiga elemen, yaitu : 

1. Theft act (tindakan) 



43 

 

Theft act meliputi pencurian atau penggelapan atas aset seperti kas, persediaan, 

informasi, atau aset lainnya yang dilakukan secara manual (manually) atau 

menggunakan alat bantu elektronik (electronically) seperti komputer. 

2. Concealment (penyembunyian) 

Concealment merupakan cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk 

menyembunyikan tindak fraud dari orang lain. Concealment meliputi 

pengubahan atau pemalsuan financial records, penghilangan bukti-bukti 

transaksi, dan kesalahan perhitungan jumlah kas, persediaan atau aset lainnya. 

3. Conversion (konversi) 

Conversion merupakan tindakan pelaku fraud untuk merubah aset yang dicuri 

(stolen assets) ke dalam bentuk cash. Stolen funds tersebut oleh pelaku fraud 

akan digunakan untuk membayar utang, membeli aset lain, atau membiayai gaya 

hidup mewahnya (extravagant lifestyle). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

conversion merupakan keuntungan yang diperoleh atas stolen assets. 

Apabila fraud merupakan misstatement of financial statements, maka umumnya theft 

act berupa pelaporan aset dan pendapatan yang terlalu tinggi (overstating assets and 

revenues) dan pelaporan beban dan kewajiban yang terlalu rendah (understating 

expenses and liabilities). Langkah concealment yang ditempuh adalah dengan 

memanipulasi accounting records untuk mendukung theft act yang telah dilakukan 

dan langkah conversion yang dilakukan berupa peningkatan net income atau stock 

price yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah bonus yang diterima. 

2.6.3 Penyebab Kecurangan (Fraud) 
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Teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald Cressey (Albrecht, 

2003:28) menyebutkan bahwa fraud dapat terjadi karena adanya tiga hal, yaitu : 

1. Tekanan (perceived pressure), yaitu dorongan atau motivasi yang 

menyebabkan seseorang melakukan fraud. Sebagian besar para ahli sepakat 

bahwa tekanan dapat dibagi menjadi empat jenis: (1) tekanan keuangan 

(financial pressure), (2) sifat buruk (vices), seperti judi, alkohol, dan obat-

obatan terlarang, (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (work-

related pressures), dan (4) tekanan yang lain (other pressure), misalnya 

keinginan untuk hidup mewah dan keinginan untuk merusak suatu sistem. 

2. Kesempatan (perceived opportunity), yaitu situasi yang memungkinkan 

seseorang melakukan fraud yang disebabkan oleh ketiadaan kontrol yang dapat 

mencegah dan/atau mendeteksi adanya kecurangan, ketidakmampuan untuk 

melakukan penilaian atas kualitas suatu pekerjaan, kegagalan untuk 

mengungkap pelaku kecurangan, tidak adanya akses atas informasi, adanya 

ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan ketidakmampuan untuk mendeteksi tindak 

kecurangan, dan tidak adanya audit trail. 

3. Rasionalisasi (rationalization), yaitu pembenaran (justification) dari seseorang 

atas tindak kecurangan yang dilakukan. Hal terjadi apabila yang bersangkutan 

mempunyai pandangan, moral dan kode etik pribadi yang rendah. 

Fraud dapat terjadi ketika individu dengan integritas rendah ditempatkan dalam 

situasi yang memiliki tingkat tekanan dan peluang untuk melakukan fraud tinggi. 

Fraud tidak akan terjadi jika individu dengan integritas baik ditempatkan dalam 

situasi yang memiliki tingkat tekanan dan peluang untuk melakukan fraud rendah. 



45 

 

2.6.4 Jenis-jenis  Kecurangan (Fraud) 

Dilihat dari sisi pelaku,  fraud dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:  

a. Internal fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak dari dalam 

organisasi dan umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap 

moveable atau liquid asset, seperti kas dan persediaan. Skala internal fraud akan 

meningkat apabila individu tersebut juga memiliki akses atas accounting records 

sehingga dapat menyembunyikan kecurangan yang telah dilakukan. Internal 

fraud diklasikasikan menjadi dua berdasarkan metode penyembunyiannya 

(concealment methods), yaitu :  

1.   On book frauds concealment methods. On book frauds dilakukan dengan 

melakukan pencatatan atas illicit payments atau transaksi lain yang 

umumnya tersembunyi sehingga tersedia audit trail meski tidak terlalu jelas, 

yang digunakan untuk membantu mendeteksi fraud. On book frauds 

biasanya terdeteksi pada elemen pembayaran (payment). 

2.   Off book frauds concealment methods. Off book frauds lebih sulit terdeteksi 

daripada On book frauds karena terjadi di luar aktivitas akuntansi sehingga 

tidak tersedia audit trail. Jenis fraud yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah skimming, bribery (pemberian sejumlah uang kepada orang lain 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan), dan kickbacks (pemberian 

sejumlah uang kepada orang lain setelah suatu keputusan diambil). Off book 

frauds biasanya terdeteksi pada element penerimaan (receipt). 

b. External fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak dari luar organisasi 

terhadap suatu entitas, seperti burglary , theft, deception and computer hacking.  
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ACFE sebagai organisasi profesional di Amerika Serikat yang bergerak di 

bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam tiga kelompok 

yang dikenal dengan istilah Fraud Tree, yaitu Uniform Occupational Fraud 

Classification System. 

 

Gambar 2.1  

Uniform Occupational Fraud Classification System 

Sumber: The Internal Auditor Desember 2007, h.61 
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Dari bagan Uniform Occupational Fraud Classification System tersebut, ACFE 

membagi fraud dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu: 

1. Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation) 

Asset misappropriation merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi 

karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur (defined value). Misal, 

kecurangan atas kas, kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta 

kecurangan dalam pengeluaran-pengeluaran biaya (fraudulent disbursement).  

2. Kecurangan Laporan  (Fraudulent Statement) 

Fraudulent statement adalah kesalahan penyajian penyajian laporan keuangan 

yang dilakukan dengan sengaja. Fraudulent statement dapat dianalogikan 

dengan istilah window dressing, yaitu praktek-praktek tertentu dalam laporan 

keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik 

daripada yang sebenarnya. Penyebab Fraudulent statement adalah adanya 

manipulasi, falsifikasi, alterasi catatan akuntansi dan dokumen pendukung 

laporan keuangan yang disajikan; salah penyajian (misrepresentation) atau 

kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan; dan salah 

penerapan (misapplication) prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, 

klasifikasi, penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure).  

3. Korupsi (Corruption) 

Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena adanya pihak yang saling 

bekerjasama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma) dan merupakan 

jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan 
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hukumnya lemah dan kurang memiliki kesadaran terhadap tata kelola yang baik. 

ACFE membagi korupsi menjadi empat kelompok, yaitu: 

a. Konflik kepentingan (conflict of interest) 

Conflict of interest terjadi ketika seorang manajer, eksekutif, atau pegawai 

memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi yang tersembunyi 

dalam suatu transaksi yang bertentangan dengan perusahaan.  

b. Penyuapan (bribery) 

Bribery meliputi pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan 

maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan (official act). Official act 

mencakup penyuapan yang dilakukan dengan maksud mempengaruhi 

keputusan yang dibuat oleh pegawai atau instansi pemerintah. 

c. Penerimaan yang tidak sah atau ilegal (illegal gratuities) 

Illegal gratuities merupakan penyuapan, tetapi tidak dimaksudkan untuk 

mempengaruhi keputusan yang akan dibuat, melainkan suatu imbalan yang 

diberikan karena telah dibuatnya keputusan yang menguntungkan. 

d. Pemerasan secara ekonomi (economic extortion) 

Economic Extortion merupakan kebalikan dari bribery. Dalam economic 

extortion, bukannya penjual yang menawarkan sesuatu yang bernilai untuk 

mempengaruhi keputusan, melainkan pegawai atau karyawan perusahaan 

yang meminta pembayaran dari penjual atau vendor untuk suatu keputusan 

yang akan menguntungkan penjual tersebut. 

Sedangkan menurut Albrecht (2003:8) dalam bukunya Fraud Examination, 

fraud  dibedakan menjadi lima, yaitu: 
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Tabel 2.1 

Tipe Fraud menurut W.Steve Albrecht 

Type of Fraud Victim Perpetrator Explanation 

Employee 
Embezzlement or 
Occupational 
Fraud 

Employeers Employees 
Employees directly or indirectly 
steal from their employers 

Management 
Fraud 

Stockolders, 
lenders, and other 
who rely on 
financial 
statements 

Top 
management 

Top management provides 
misrepresentation, usualy in 
financial information 

Investment Fraud Investors Individuals 
Individuals trick investors into 
putting money into frodulent 
investments. 

Vendor Fraud 
Organizations that 
buy goods or 
services 

Organizations 
or individual 
that sell goods 
or services 

Organizations overcharge for 
goods or service or nonshipment 
of goods, even though payment 
is made. 

Customer Fraud 
Organizations that 
sell goods or 
services 

Customers 

Customers deceive seller into 
giving customers something 
they should not have or charging 
them less than they should. 

Sumber: Fraud Examination, h.8 

 

2.6.5 Symptoms of Fraud 

Untuk mendeteksi fraud, suatu organisasi harus mengenali gejala (symptoms) 

fraud dan mempelajari hal tersebut sampai mereka merasa yakin bahwa fraud terjadi 

atau tidak terjadi. Namun, banyak gejala fraud yang tidak dapat dikenali oleh 

organisasi atau organisasi mengenali gejala-gejala fraud tapi tidak berusaha untuk 

menghilangkannya. Fraud akan lebih cepat terdeteksi apabila organisasi mampu 

mengenali gejala-gejala fraud yang terjadi. Gejala fraud dibagi menjadi enem tipe 

(Albrecht, 2003:112), yaitu : 

1. Accounting Anomalies 
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Pada umumnya accounting anomalies meliputi : 

a. Penyimpangan atau penghilangan dokumen-dokumen sumber, seperti 

checks, sales invoices, purchase orders, purchase requisitions, dan 

receiving reports 

b. Kesalahan dalam jurnal entries, misalnya jurnal entries tidak didukung 

oleh bukti transaksi, jurnal entries memiliki jumlah debit dan kredit tidak 

seimbang, jurnal entries dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki 

wewenang,  jurnal entries dibuat pada saat yang berdekatan dengan akhir 

periode akuntansi, dan tidak adanya penjelasan atas penyesuaian yang 

dilakukan terhadap receivables, payables, revenues, atau expenses. 

c. Ketidakakuratan buku besar (ledgers) yang meliputi tidak seimbangnya 

jumlah debit dan kredit pada buku besar dan adanya perbedaan jumlah 

antara buku besar dengan buku besar pembantu. 

2. Internal Control Weakness,  

Internal control weakness yang menjadikan fraud mudah terjadi meliputi 

ketiadaan pemisahan tugas, tidak tersedianya pengamanan fisik, tidak adanya 

independent checks, ketidakjelasan sistem otorisasi, pengabaian sistem 

pengendalian internal oleh pegawai, dan tidak memadainya accounting system. 

3. Analytical Anomalies  

Analytical anomalies merupakan segala sesuatu di luar kebiasaan, meliputi 

transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki wewenang pada 

waktu dan tempat yang tidak semestinya, penyimpangan pelaksanaan prosedur 
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dan kebijaksanaan dari yang telah ditetapkan, dan adanya transaksi yang terlalu 

sering atau terlalu jarang terjadi dengan jumlah terlampau tinggi atau rendah. 

4. Extravagant Lifestyles  

Extravagant lifestyles merupakan salah satu motivasi seseorang untuk 

melakukan fraud. Adanya keterbatasan ekonomi dan keinginan untuk hidup 

mewah mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Perubahan gaya hidup 

merupakan gejala fraud yang paling mudah untuk dideteksi. 

5. Unusual Behaviours 

Berdasarkan hasil penelitian para psikolog, seseorang yang melakukan fraud, 

terutama yang baru pertama kali melakukan, akan diserang rasa bersalah dan 

merasa ketakutan. Mereka akan mengekspresikan emosi tersebut secara negatif 

yang disebut stress. Selanjutnya mereka akan melakukan sesuatu di luar 

kebiasaan mereka seperti bekerja tanpa henti, semakin sering merokok, 

menggunakan obat-obatan terlarang, dan mengalami insomnia. 

6. Tips and complaints 

Orang-orang terdekat dari pelaku merupakan individu-individu yang 

berpeluang besar untuk mendeteksi terjadinya fraud, seperti anggota keluarga, 

sahabat, teman kerja, atau manajer. Individu-individu tersebut menyediakan 

informasi (tips) dan pengaduan (complaints) yang memberikan petunjuk atas 

terjadinya fraud. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, 

maka jenis penelitian yang diterapkan merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan single case study. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (utuh), 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2008:6). Kondisi atau objek yang diteliti pada desain penelitian kualitatif merupakan 

komunitas, peristiwa, dan interaksi yang terjadi secara alamiah sehingga peneliti 

tidak berusaha memanipulasi setting penelitian. Pada penelitian kualitatif yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, dan bukan banyaknya 

(kuantitas) data. Berbeda dengan penelitian kuantitaif, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

analisis statistik atau matematik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan single case study karena penelitian 

hanya meneliti satu kasus saja, yaitu penerapan pengendalian internal pada prosedur 

belanja daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan kemungkinan 

terjadinya fraud pada prosedur belanja daerah berdasarkan analisis atas pengendalian 

internal yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten “ABC”. Penelitian ini tidak 
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berusaha membandingkan penerapan pengendalian internal pada prosedur belanja 

daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 antara satu pemerintah daerah 

dengan pemerintah daerah lainnya. Menurut Bungin (2008:232), untuk mendesain 

penelitian studi kasus tunggal terdapat sekurang-kurangnya tiga macam rasionalitas 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Bahwa kasus tunggal pada dasarnya analog dengan eksperimen tunggal (dalam 

penelitian kuantitatif). Dalam konteks ini sebuah rasional muncul ketika kasus 

itu tampak sebagai kasus penting dan relevan untuk menguji suatu teori yang 

diletakkan sebelumnya sebagai perspektif. 

2. Sebuah kasus merefleksikan sesuatu yang ekstrem atau penuh keunikan sehingga 

menarik dan bermakna untuk ditelusuri. 

3. Sebuah kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus penyingkapan. Kasus 

semacam ini dapat ditemui seseorang peneliti manakala ia berkesampatan 

memasuki suatu ranah sosial atau fenomena yang kurang diizinkan untuk diteliti 

secara alamiah. 

 

3.2 Lokasi penelitian 

Dikarenakan pengelolaan keuangan daerah melibatkan dua satuan kerja, yaitu 

SKPKD dan SKPD, maka penelitian ini dilakukan di dua tempat. Tempat penelitian 

pertama adalah di SKPKD Kabupaten “ABC”, yaitu pada Dinas “WZ” yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus sebagai pengguna anggaran 

atau pengguna barang dan di tingkat SKPD , yaitu Dinas “XY” sebagai pengguna 

anggaran atau pengguna barang. 
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3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data merupakan sesuatu yang menjelaskan dari mana data tersebut 

diperoleh.  Penelitian ini menggunakan data primer (Primary Data). Data primer 

merupakan data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumbernya 

(Sekaran, 2006:61). Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara secara 

individual dengan pihak berwenang yang secara langsung terlibat dalam proses 

pelaksanaan prosedur belanja daerah pada SKPKD dan SKPD Kabupaten “ABC”. 

Peneliti juga menggunakan hasil obsevasi terhadap penerapan pengendalian internal 

pada prosedur belanja daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 di 

Pemerintah Kabupaten “ABC”, baik di tingkat SKPKD maupun tingkat SKPD yang 

meliputi struktur organisasi yang menunjukkan pemisahan fungsi dan 

tanggungjawab, sistem otorisasi yang diterapkan, rancangan dan penggunaan 

dokumen dan catatan yang berhubungan dengan prosedur belanja daerah, standar 

atau budget yang digunakan, dan laporan pertanggunjawaban yang dilakukan. Selain 

itu, peneliti juga menggunakan dokumen, catatan atau laporan historis baik yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan berupa Permendagri No. 13 Tahun 2006, 

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 

2006, dan Peraturan Bupati “ABC” tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari 
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serta menganalisis secara sistematis sumber-sumber bacaan yang meliputi buku-

buku, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber 

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Tujuan 

dilakukannya studi pustaka adalah untuk memberikan landasan teoritis serta 

pedoman dalam melakukan analisis permasalahan. 

2. Riset Lapangan (Field Riserch) 

Riset lapangan adalah metode pengumpulan data atas objek penelitian dengan 

cara turun langsung ke lapangan yang meliputi: 

a. Wawancara Bertahap  

Wawancara bertahap merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai yang dilakukan secara 

bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial 

informan (Bungin, 2008:110). Wawancara dilaksanakan secara bebas dan 

mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh pewawancara. Oleh karena itu, penulis membuat kerangka 

wawancara seperti yang terlihat pada lampiran 1. Wawancara ini mempunyai 

keandalan dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara 

berikutnya karena pewawancara memperoleh waktu yang panjang di luar 

informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Wawancara dilakukan dengan informan kunci (key informant), yaitu orang-orang 
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yang dapat memberikan data berharga karena memiliki pengetahuan yang luas 

dan mendalam tentang komunitasnya.  

b. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti (Machddhoero, 1993:86). Peneliti menggunakan 

metode ini untuk meningkatkan keyakinan atas data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan melakukan pengamatan terhadap  pelaksanaan 

pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan Permendagri 

No.13 Tahun 2006, baik di tingkat SKPKD maupun SKPD yang meliputi 

struktur organisasi yang menunjukkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab, 

sistem otorisasi yang diterapkan, rancangan dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang berhubungan dengan prosedur belanja daerah, standar atau 

budget yang digunakan, dan laporan pertanggunjawaban yang dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis dan bertujuan untuk menguatkan kebenaran data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sifat utama dokumen 

adalah tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendagri No.13 

Tahun 2006, Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Bupati “ABC” tentang Organisasi 
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Perangkat Daerah, dan formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur 

belanja daerah. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Peneliti merupakan instrument penelitian dalam penelitian kualitatif. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya 

peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Namun, instrument penelitian di sini 

dimaksudkan sebagai alat pengumpul data seperti tes atau kuesioner pada penelitian 

kuantitatif (Moleong, 2008:168). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Analis deskriptif kualitatif tepat digunakan untuk meneliti masalah-

masalah yang membutuhkan studi mendalam yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas 

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008:68). 

Analisis deskriptif kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif. Analisis akan 

bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di 

lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat 

analisis data berdasarkan teori yang digunakan. 
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Gambar 3.1  

Model Strategi Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

 

 

 

 

Sumber: Bungin 2008, h.147 

Oleh karena itu, tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Hasil studi pustaka disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar pengumpulan data, pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan penerapan pengendalian internal pada prosedur belanja daerah di 

Kabupaten “ABC”. 

2. Mengumpulkan data mengenai penerapan pengendalian internal pada prosedur 

belanja daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 di Kabupaten 

“ABC” yang meliputi: 

a. Struktur organisasi yang menunjukkan pemisahan fungsi dan 

tanggungjawab. 

b. Sistem otorisasi yang diterapkan pada prosedur belanja daerah. 

c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang berhubungan 

dengan prosedur belanja daerah. 

d. Pengendalian tambahan berupa tersedianya standar atau budget, dan 

tersedianya laporan. 

 

 

 

 Kesimpulan kategorisasi 

 Kesimpulan Ciri-ciri Umum 

 Dalil 

 Hukum 

 Teori 

 

Klasifikasi Data 

INDUKTIF  
ANALISIS 

DATA 

DATA 

DATA 

DATA 



59 

 

3. Mengklasifikasikan dan menganalisis data-data yang diperoleh lalu 

membandingkannya dengan teori yang ada. 

4. Berdasarkan hasil analisis data ditarik suatu kesimpulan mengenai sistem 

pengendalian internal yang telah diterapkan, apakah masih memiliki kelemahan 

atau telah memadai sehingga mampu mencegah terjadinya fraud pada prosedur 

belanja daerah. 

5. Apabila pengendalian internal yang diterapkan masih memiliki kelemahan 

sehingga mendorong terjadinya fraud, maka dilakukan analisis terhadap 

kemungkinan-kemungkinan fraud yang terjadi dengan adanya kelemahan 

pengendalian internal tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 

“ABC” 

Kabupaten “ABC” adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang terbagi 

menjadi tiga puluh tiga kecamatan. Seperti halnya pada pemerintah darerah di 

Indonesia lainnya, Kabupaten “ABC” memiliki kewenangan yang luas untuk 

mengelola sumber-sumber keuangannya sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

“ABC” berpedoman pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006. Permendagri tersebut menyebutkan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menyusun APBD, pemerintah 

Kabupaten “ABC” menetapkan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi 

kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kebijakan umum yang dituangkan 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). RKPD 

merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan kegiatan, 

pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
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Pada prinsipnya, arah kebijakan belanja pemerintah Kabupaten “ABC” adalah 

belanja harus dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak 

strategik dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) diminimalisasi. Pada 

tahap berikutnya, sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD harus 

diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan 

diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) agar mampu menutup 

seluruh kebutuhan belanja pada satu tahun anggaran. 

APBD pemerintah Kabupaten “ABC” terus mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Pada tahun tahun 2007, APBD pemerintah Kabupaten “ABC” berjumlah 

Rp 1,112 triliun dan tahun 2008 meningkat menjadi Rp 1,3 triliun. Dengan 

diterapkannya Permendagri No.13 tahun 2006, maka pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan secara terdesentralisasi. Oleh karena itu, ada dua satuan kerja yang terlibat 

dalam pengelolaan APBD, yaitu; 

1. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

SKPKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang pada 

pemerintah daerah. Pada pemerintah Kabupaten “ABC”, fungsi ini dipegang oleh 

Dinas ”WZ”. Dinas ini merupakan hasil marger dari beberapa Satuan Unit Kerja 

Pengelola dan Pengendali Dana atau Anggaran, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, 

Bagian Keuangaan, Bagian Kas Daerah, dan Bagian Perlengkapan. Sebagai unit 

kerja yang melakukan pengelolaan keuangan daerah, Dinas ”WZ” menetapkan visi 

dan misi yang digali dari keyakinan dasar , nilai-nilai yang dianut oleh seluruh 
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anggota organisasi, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin ada. 

Visi ”WZ" adalah terciptanya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah 

yang lebih transparan dan accountable sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Misi Dinas ”WZ” Kabupaten “ABC” dalam rangka memuwujudkan visi 

yang telah ditetapkan adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM  

2. Meningkatkan prestasi dan pelayanan  

3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan 

Selain itu, Dinas “WZ” menetapkan strategi untuk menjaga konsistensi dalam 

pencapaian visi dan misi tersebut, yaitu:  

1. Studi kelayakan (Feasibility Study), sistem informasi, evaluasi peningkatan 

tertib administrasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia 

2. Kegiatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  

4. Peningkatan dan pelaporan dalam pelaksanaan yang efektif, efisien dan 

akuntabel 

Pada pengelolaan keuangan secara terdesentralisasi, SKPKD hanya bertugas 

untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk 

teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah, serta mengusahakan dan 

menyediakan dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan APBD di tingkat 

SKPD. Pengelolaan dana APBD tersebut diserahkan sepenuhnya kepada SKPD. 

Walaupun demikian, SKPKD tetap memiliki kewajiban untuk memantau 

pelaksanaan APBD di tingkat SKPD. Saat ini, pemerintah Kabupaten “ABC” 
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memiliki lima puluh tiga SKPD, yang terdiri dari sembilan belas dinas, sepuluh 

badan, sepuluh kantor, dan sepuluh bagian, salah satunya adalah Dinas “XY”. SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran atau 

Pengguna Barang. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah.  

Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank 

yang ditentukan oleh Kepala Daerah sebagai bentuk pengendalian internal terhadap 

pengelolaan kas. Bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada pemerintah kabupaten “ABC” 

adalah bank Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 yang 

menyebutkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran uang pemerintah daerah 

dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Setiap Bendahara Pengeluaran SKPD 

juga diharuskan membuka rekening pada bank tersebut atas nama dinas untuk 

memudahkan penyetoran penerimaan daerah dan pentransferan dana atas pengajuan 

permintaan pembayaran dari SKPD bersangkutan. Dengan adanya rekening tersebut, 

pihak bank akan langsung memindahbukukan sejumlah uang dari rekening kas 

umum daerah ke rekening SKPD yang bersangkutan berdasarkan dokumen pencairan 

dana, yaitu SP2D 

4.2 Pengendalian Internal pada Prosedur Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten “ABC” 

4.2.1 Organisasi Pengelolaan Belanja Daerah 
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Organisasi pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari organisasi 

pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari: 

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

3. Kepala SKPKD selaku PPKD, PPKD juga melaksanakan fungsi sebagai BUD. 

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD sebagai kuasa 

BUD, yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

4. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. Pada 

SKPD terdapat: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran 

b. PPTK-SKPD 

c. PPK-SKPD 

d. Bendahara Penerimaan 

e. Bendahara Pengeluaran 

Berikut ini bagan organisasi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah 

Kabupaten “ABC” berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Bupati 

“ABC” No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas “WZ”, dan 

Surat Keputusan Bupati “ABC” No.21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

Dinas “XY”. 
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Gambar 4.1  

Bagan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten “ABC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Bagan Organisasi SKPKD Kabupaten “ABC” 
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Gambar 4.3 

Bagan Organisasi Dinas “XY” Kabupaten “ABC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas dan wewenang dari setiap fungsi yang terkait dengan pelaksanaan, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja daerah adalah: 

1. Kepala Daerah (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) 

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. 

2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah. 

3) Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. 

4) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran. 

5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah. 

6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan 

piutang daerah. 

KEPALA SKPD (Dinas “XY”) 
Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang 

Sekretaris atau KABAG TU 

(PPK-SKPD) 

KABID “A” 

PPTK 
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KASI  

KASI  

KASI  

KASI  

KASI  KASI  

KASI  KASI  KASI  

KASI  

SUB  

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB  

BAGIAN  

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

BENDAHARA 

PENERIMAAN 

KABID “A” 

PPTK 

KABID “A” 

PPTK 

KABID “A” 

PPTK 
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7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik 

daerah. 

8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran. 

2. Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) 

a.  Tugas koordinasi di bidang: 

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. 

2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. 

3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 

4) Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas 

keuangan daerah. 

6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

b. Memimpin TAPD. 

c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 

d. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah. 

e. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD. 

f. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala 

Daerah 
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3. Kepala Dinas “WZ” (Kepala SKPKD) 

a. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 

2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. 

3) Melaksanakan fungsi BUD. 

4) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 

Kepala Daerah. 

7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris daerah. 

b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. 

2) Mengesahkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD. 

3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. 

4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah. 

5) Melaksanakan pemungutan pajak atau pendapatan daerah. 

6) Menetapkan SPD. 

7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah. 
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8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 

9) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah. 

10) Menyajikan informasi keuangan daerah. 

c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa 

BUD.  

d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris daerah. 

4. Sekretaris-SKPKD 

1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan 

2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pendidikan 

pelatihan pegawai. 

3) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. 

4) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengeikan, penggandaan, dan 

kearsipan. 

5)  Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan. evaluasi dan 

pelaporan. 

a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas 

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan. 

2) Melakukan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, verifikasi 

dan pertanggungjawaban serta penyusunan perhitungan anggaran. 

3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan anggaran satuan kerja. 
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4) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi 

gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya. 

5) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap pelaksanaan program dan 

rencana strategis Dinas “WZ”. 

6) Mengompilasi dan menyusun laporan perencanaan, laporan hasil, dan 

laporan akuntabilitas Dinas “WZ”. 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

1) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen Dinas “WZ”. 

2) Mengordinir dan menyinkronkan penyusunan rencana kegiatan tahunan 

pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 

3) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya. 

4) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan 

bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas “WZ”. 

5. Bidang Anggaran SKPKD 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, belanja pegawai, dan 

perbendaharaan. 

2) Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan defisit anggaran. 

3) Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja 

dan pendapatan daerah. 

4) Penyusunan nota keuangan. 

5) Penyusunan dan verifikasi belanja pegawai. 

6) Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan. 

7) Pembinaan kebendaharawanan. 
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a. Seksi Anggaran 

1) Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan APBD. 

2) Menyiapkan rancangan APBD dan rancangan  perubahan APBD. 

3) Menyiapkan SPD dan registernya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

4) Melakukan pencatatan register dokumen DPA. 

b. Seksi Belanja Pegawai 

1) Melakukan pengelolaan belanja pegawai 

2) Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil dan 

menghimpun laporan pelaksanaannya. 

3) Menyediakan cetak data gaji SKPD.  

4) Melakukan pemeriksanaan dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran 

gaji, pensiun serta tunjangan lainnya. 

5) Mengkoordinsikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, 

pangkat, pangkat berkala, uang duka wafat serta usulan gaji yang 

diajukan oleh masing-masing unit kerja. 

6) Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji 

untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi. 

c. Seksi Perbendaharaan 

1) Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dana perimbangan. 

2) Menguji kebenaran berkas pengajuan SPP dan SPM atas keputusan 

otorisasi. 

3) Meneliti dan menguji penerbitan SP2D. 
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4) Melakukan rekonsiliasi kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk. 

5) Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 

6. Bidang Verifikasi dan Pembukuan SKPKD 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pendapatan. 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pembiayaan. 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembukuan, evaluasi, 

dan pelaporan. 

4) Penyusunan dan penyiapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, aliran kas, laporan keuangan, dan neraca daerah. 

a. Seksi Verifikasi Pembiayaan 

1) Menerima berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap 

anggaran daerah, belanja pegawai, dan perbedaharaan. 

2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan 

pembukuan dan verifikasi pembiayaan. 

3) Menyiapkan laporan kegiatan verifikasi pembiayaan. 

b. Seksi Pembukuan 

1) Menerima berkas administrasi dan melakukan pembukuan atas 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pembiayaan, dan kekayaan. 

2) Mengumpulkan dan mengevaluasi laporan pembukuan pendapatan, 

pembiayaan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah. 

3) Melakukan pembukuan laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan 

pembiayaan daerah. 
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4) Menyiapkan laporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, 

pembiayaan, dan kekayaan daerah. 

7. Kepala Dinas “XY” (Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang) 

1) Menyusun RKA-SKPD. 

2) Menyusun DPA-SKPD. 

3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja. 

4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 

5) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 

6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

7) Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan. 

8) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. 

9) Menandatangani SPM. 

10) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya. 

11) Mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 

12) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 

13) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 

14) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. 
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15) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya-tugasnya kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris daerah. 

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen 

administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS Barang atau Jasa yang disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK 

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan 

PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

3) Melakukan verifikasi SPP. 

4) Menyiapkan SPM. 

5) Membuat Register SPM-UP, SPM-GU, dan SPM-LS untuk mencatat SPP 

yang diterbitkan. 

6) Membuat Register Surat Penolakan Penerbitan SPM untuk mencatat 

penolakan penerbitan SPM atas SPP yang belum memenuhi persyaratan. 

7) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

8) Melaksanakan akuntansi SKPD. 

9) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 
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10. Bendahara Pengeluaran 

1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran SKPD.  

2) Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS untuk memperoleh persetujuan 

dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 

3) Membuat register SPM-UP, SPM-GU, atau SPM-LS dan register surat 

penolakan penerbitan SPM untuk mencatat SPP yang diterbitkan 

4) Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP, GU, dan LS 

pada dokumen penatausahaan pengeluaran. 

5) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP, GU, kepada kepala SKPD 

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali 

laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat 

tanggal 31 Desember. 

6) Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

4.2.2 Sistem Otorisasi Pengelolaan Belanja Daerah 

Secara garis besar pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua, yaitu 

pengelolaan umum dan pengelolaan khusus. Pengelolaan umum terdiri dari 

kekuasaan (wewenang) otorisasi dan kekuasan ordonansi, sedangkan pengelolaan 

khusus adalah pengelolaan kebendaharaan. Pemerintah Kabupaten “ABC” 

memisahkan ketiga fungsi tersebut sebagai upaya penerapan pengendalian internal 

pada pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006. Hal 
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ini terlihat pada susunan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten “ABC” 

seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten “ABC” No.1 Tahun 2008. 

Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan yang 

mengakibatkan penerimaan menjadi pendapatan daerah atau yang mengakibatkan 

pengeluaran menjadi beban anggaran belanja daerah. Kekuasaan otorisasi dalam 

bidang belanja daerah diwujudkan dalam bentuk APBD yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, penerbitan DPA-SKPD, penerbitan dokumen SPD atau 

bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu, seperti surat keputusan kepegawaian 

dan lain-lain. Fungsi ini dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah dan PPKD selaku BUD. 

Kekuasaan ordonansi adalah kekuasaan untuk menguji tagihan-tagihan daerah 

kepada pihak ketiga dan memerintahkan penagihannya atau kekuasaan untuk 

menguji tagihan-tagihan kepada daerah dan memerintahkan pembayarannya. 

Kekuasaan ordonansi dimiliki oleh Pengguna Anggaran yang dalam bidang belanja 

daerah diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan kepada daerah, 

membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan 

pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD dengan menerbitkan SPM. Secara 

teknis, kewenangan menguji tagihan-tagihan kepada daerah yang meliputi pengujian 

atas kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, kebenaran 

dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau 

perjanjian pengadaan barang atau jasa, dan pengujian atas tersedianya dana yang 

bersangkutan dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran kepada PPK-SKPD.  
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Pengelolaan kebendaharaan berhubungan dengan fungsi penerimaan, 

penyimpanan, pembayaran, dan/atau penyerahan uang atau surat berharga. 

Pengelolaan khusus kebendaharaan pada hakikatnya lebih dekat kepada kewajiban 

daripada kekuasaan, namun bendahara mempunyai kewajiban yang sedikit 

mengandung unsur wewenang yaitu kewajiban untuk menolak pembayaran apabila 

perintah pembayaran tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan 

yang dipersyaratkan dan/atau perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 

pembayaran tidak benar dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran. 

Hal ini merupakan kewajiban yang disertai dengan tanggungjawab karena bendahara 

bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya. 

 

Gambar 4.4  

Pemisahan Wewenang dan Otorisasi dalam Permendagri No.13 Tahun 2006  

 

 

 

4.2.3 Dokumen-dokumen Pengelolaan Belanja Daerah 
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disahkan, yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

SPD diterbitkan dalam rangka pelaksanaan APBD dan manajemen kas daerah. 

Manajemen kas adalah kemampuan untuk mengatur keuangan pemerintah 

daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan kas bagi SKPD. Hal ini penting 

karena akan mempengaruhi periode penerbitan dan jumlah dana yang dapat 

disediakan dalam satu kali penerbitan SPD. SPD dapat diterbitkan perbulan, 

pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana. Pemerintah 

Kabupaten “ABC” menerbitkan SPD pertriwulan. SPD disiapkan oleh kuasa 

BUD (Seksi Anggaran) dan diotorisasi oleh PPKD.  Dokumen SPD terdiri dari: 

a) Formulir SPD 

b) Lampiran SPD untuk Belanja Langsung 

c) Lampiran SPD untuk Belanja Tidak Langsung  

2. Dokumen Permintaan Pembayaran 

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui 

PPK-SKPD berdasarkan SPD untuk mendapatkan pembayaran atas pelaksanaan 

belanja daerah. SPP terbagi menjadi empat yaitu: 

a. SPP-UP 

 SPP-UP adalah dokumen yang diajukan untuk permintaan uang muka kerja 

yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran langsung. Pengajuan SPP-UP hanya dapat dilakukan 

sekali dalam satu tahun anggaran dalam rangka pengisian uang persediaan. 

b. SPP-GU 
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 SPP-GU adalah dokumen yang diajukan untuk permintaan pengganti uang 

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

c. SPP-TU 

 SPP-TU adalah dokumen yang diajukan untuk permintaan tambahan uang 

persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 

tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan yang 

ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Jika tambahan uang tidak habis 

digunakan dalam satu bulan, sisa tambahan uang disetor ke rekening kas 

umum daerah, kecuali untuk kegiatan yang mengalami penundaan dari 

jadwal yang ditetapkan akibat peristiwa di luar kendali dan kegiatan yang 

pelaksanaannya melebihi satu bulan. Pemerintah Kabupaten “ABC” tidak 

melakukan mekanisme tambahan uang persediaan, sehingga SPP-TU tidak 

digunakan dalam prosedur belanja daerahnya. 

d. SPP-LS 

 SPP-LS adalah dokumen yang diajukan untuk permintaan pembayaran 

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 

perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. SPP-LS dibedakan menjadi: 

1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan.  

SPP-LS Gaji dan Tunjangan digunakan untuk membayar belanja 

pegawai yang termasuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung 
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berupa gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan 

kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

2. SPP-LS Barang atau Jasa. 

SPP-LS Barang atau Jasa digunakan untuk pembayaran atas pengadaan 

barang atau jasa yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak 

ketiga. Selain itu, SPP-LS Barang atau Jasa juga digunakan untuk 

membayar belanja pegawai yang termasuk kelompok belanja langsung 

yang meliputi semua pengeluaran honorarium atau upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, misal belanja 

honorarium panitia pelaksana kegiatan. SPP-LS ini disebut dengan 

SPP-LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga. 

3. SPP-LS Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, 

bantuan Keuangan, dan Pembiayaan. SPP-LS ini hanya boleh diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD kepada PPKD yang dilakukan 

dengan menerbitkan SPP-LS melalui PPK-SKPKD. 

Dokumen SPP terdiri dari: 

a) Surat Pengantar SPP 

b) Formulir Ringkasan SPP 

c) Formulir Rincian SPP 

Bendahara Pengeluaran mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

sebagai lampiran sesuai dengan jenis dana yang diajukan (UP, GU, atau LS Gaji 

dan Tunjangan). Khusus SPP-LS Penggadaan Barang atau Jasa, PPTK 
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menyiapkan dokumen-dokumen untuk diberikan ke Bendahara Pengeluaran 

sebagai kelengkapan pengajuan permintaan pembayaran kepada Pengguna 

Anggaran. Oleh karena itu, SPP-LS Barang atau Jasa harus diotorisasi oleh 

Bendahara Pengeluaran dan PPTK, sedangkan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS 

Gaji dan Tunjangan hanya diotorisasi oleh Bendahara Pengeluaran. Kelengkapan 

lampiran dokumen SPP untuk setiap jenisnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan 

pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: 

1. Buku kas umum 

2. Buku simpanan atau bank 

3. Buku pajak 

4. Buku panjar 

5. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek 

6. Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS 

Selain itu, dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk 

setiap kegiatan dibuatkan dokumen Pengawasan Mata Anggaran per kegiatan 

yang diajukan. 

3. Dokumen Perintah Membayar 

SPM adalah adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Sebagai 

tahap lanjutan setelah penerbitan SPP, SPM dibedakan menjadi empat sesuai 

dengan jenis SPP-nya, yaitu: 

a. SPM-UP 
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SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

b. SPM-GU 

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

c. SPM-TU 

SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan 

dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Dikarenakan pemerintah Kabupaten 

“ABC” tidak melakukan mekanisme tambahan uang persediaan, maka 

SPM-TU tidak digunakan. 

d. SPM-LS 

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

SPM dibuat oleh PPK-SKPD berdasarkan SPP yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran. Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pengguna Anggaran. 

Dengan demikian, otorisasi SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran sebagai 

sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPD-nya. Setelah tahun 

anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang 
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membebani tahun anggaran berkenaan. Dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam penatausahaan pengeluaran perintah membayar mencakup: 

a) Register SPM-UP, SPM-GU, atau SPM-LS 

b) Register surat penolakan penerbitan SPM. 

4. Dokumen Pencairan Dana 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana lewat bank 

yang ditunjuk yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Dokumen SP2D 

diotorisasi oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah. SP2D bersifat spesifik, artinya 

satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. SP2D dapat diterbitkan jika : 

a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia. 

b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai yang disyaratkan. 

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: 

a) Register SP2D 

b) Register surat penolakan penerbitan SP2D 

c) Buku kas penerimaan dan pengeluaran 

4.2.4 Pengendalian Tambahan pada Prosedur Belanja Daerah  

4.2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas desentralisasi harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan 

rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD 

dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, APBD juga digunakan sebagai dasar bagi 

kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah untuk satu 

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBD 
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mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan. Fungsi otorisasi berarti 

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan 

berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran tidak dapat 

dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup 

tersedia dalam APBD. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Dalam rangka pengendalian, belanja 

langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja 

modal dan belanja pegawai yang termasuk ke dalam kelompok belanja tidak 

langsung dianggarkan pada SKPD bersangkutan, sedangkan kelompok belanja tidak 

langsung yang mencakup belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak 

terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. Hal ini dikarenakan 

kelompok belanja tidak langsung, kecuali belanja pegawai, merupakan pengeluaran 

yang harus dilakukan secara selektif, tidak secara terus-menerus atau tidak berulang 

setiap tahun anggaran, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan Kepala Daerah. 

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan DPA-SKPD. DPA 

dibuat secara tahunan oleh SKPD. Dinas “WZ” selaku PPKD, paling lama tiga hari 
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kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada 

semua kepala SKPD umtuk menyusun rancangan DPA. Rancangan DPA merinci 

sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana 

penggunaan dana setiap SKPD, dan pendapatan yang diperkirakan. Berdasarkan hasil 

verifikasi TAPD bersama dengan kepala SKPD, PPKD mengesahkan rancangan 

DPA dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA yang telah disahkan disampaikan 

kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lama tujuh 

hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA digunakan oleh kepala SKPD sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran, sedangkan penyampaian DPA kepada satuan kerja 

pengawasan daerah, dan BPK adalah untuk keperluan pengawasan.  

4.2.4.2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

Dikarenakan Bendahara Pengeluaran secara organisasi dan kepegawaian 

mempunyai kedudukan sebagai pegawai dalam organisasi bersangkutan yang 

berwenang mengelola keuangan untuk keperluan SKPD, maka Bendahara 

Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang 

persediaan atau ganti uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD 

paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Pertanggungjawaban pengeluaran 

dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember untuk tertib 

laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup: 

1. Buku kas umum yang ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan 

persetujuan Pengguna Anggaran. 

2. Bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara. 
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3. Register penutupan kas. 

Apabila laporan pertanggungjawaban telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan 

Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, Pengguna Anggaran 

melakukan pemeriksaan atas kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran 

sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Pemeriksaan kas tersebut dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan kas disertai dengan Register Penutupan Kas. 

Bendahara Pengeluaran juga berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang 

secara fungsional mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau 

surat berharga atas perintah pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Bendahara 

Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Penyampaian 

pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan 

Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran.  

4.3 Prosedur Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten “ABC” 

4.3.1 Prosedur Penerbitan SPD 

Langkah teknis prosedur penerbitan SPD adalah: 

1. PPKD menyerahkan dokumen DPA-SKPD kepada Kuasa BUD (Seksi 

Anggaran). 

2. Seksi Anggaran menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD tersebut. 

3. Seksi Anggaran menyerahkan Rancangan SPD kepada PPKD untuk diotorisasi. 

4. PPKD mengotorisasi Rancangan SPD. Setelah disahkan oleh PPKD, SPD 

tersebut dibuat menjadi rangkap tiga: 
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a. Lembar pertama diserahkan ke Bendahara Pengeluaran melalui Pengguna 

Anggaran sebagai dasar pembuatan SPP. 

b. Lembar kedua diserahkan kepada PPK-SKPD melalui Pengguna Anggaran 

yang akan dipakai sebagai dasar pemeriksaan SPP yang dibuat oleh 

Bendahara Pengeluaran. 

c. Lembar ketiga dibuat sebagai arsip oleh Kuasa BUD (Seksi Anggaran). 

4.3.2 Prosedur Penerbitan SPP dan SPM 

Langkah teknis prosedur penerbitan SPP dan SPM (UP, GU, dan LS Gaji dan 

Tunjangan) adalah: 

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran dan 

PPK-SKPD. 

2. Berdasarkan SPD (untuk SPP-UP dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan) dan 

berdasarkan SPD dan SPJ (untuk SPP-GU), Bendahara Pengeluaran membuat 

SPP dan dokumen lainnya seperti pada lampiran 2 sebanyak tiga  rangkap. 

a) Lembar pertama untuk Pengguna Anggaran (PPK-SKPD) 

b) Lembar kedua  untuk PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD (Seksi 

Perbendaharaan) 

c) Lembar ketiga  untuk arsip Bendahara Pengeluaran 

3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP dan dokumen lain kepada PPK-

SKPD. 

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan SPD 

dan DPA-SKPD untuk memastikan pengeluaran yang diminta tidak melebihi 

pagu anggaran. 
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5. Jika SPP dinyatakan lengkap, PPK-SKPD membuat Rancangan SPM sebanyak 

dua rangkap paling lambat dua hari kerja sejak pengajuan SPP diterima. 

a) Lembar pertama  diserahkan kepada PPKD selaku BUD sebagai otoritas 

yang akan melakukan pencairan dana melalui Kuasa BUD (Seksi 

Perbendaharaan). 

b) Lembar kedua digunakan sebagai arsip PPK-SKPD. 

6. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM  pada Register SPM dan menyerahkan 

Rancangan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. 

7. Jika SPP  dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD menerbitkan Surat Penolakan 

SPM sebanyak dua rangkap paling lambat satu hari kerja sejak pengajuan SPP 

diterima. 

a) Lembar pertama diarsip dalam register Surat Penolakan Penerbitan SPM. 

b) Lembar kedua dikirim bersama SPP yang ditolak kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk dilengkapi atau diperbaiki. 

8. PPK-SKPD memberikan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada Pengguna 

Anggaran untuk diotorisasi. 

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM yang telah diotorisasi  diberikan kepada  

Bendahara Pengeluaran agar dilakukan penyempurnaan SPP. 

Langkah teknis prosedur penerbitan SPP-LS Barang atau Jasa dan SPP-LS 

Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pengeluaran barang atau jasa dan pengeluaran barang atau jasa-non 

pihak ketiga. 

1) Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan  Jasa 
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1. Pengguna Anggaran berdasarkan SPD memerintahkan kepada PPTK 

untuk melaksanakan lelang pekerjaan. 

2. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran 

dan PPK-SKPD. 

3. PPTK melaksanakan lelang pekerjaan dengan sepengetahuan Pengguna 

Anggaran. 

4. Setelah keluar dokumen Keputusan Lelang, PPTK menyiapkan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan sebanyak tiga rangkap. 

a) Lembar pertama untuk pihak ketiga 

b) Lembar kedua untuk PPTK 

c) Lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran 

5. PPTK menyerahkan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pengguna 

Anggaran untuk diotorisasi. 

6. PPTK menyerahkan Kontrak Pelaksanaan kepada Pihak Ketiga. 

7. Pihak Ketiga melaksanakan pekerjaan dan membuat Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan sebanyak tiga rangkap. 

a) Lembar pertama digunakan sebagai arsip pihak ketiga 

b) Lembar kedua untuk PPTK 

c) Lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran 

8. PPTK menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

mengajukan SPP-LS Barang atau jasa. 

2) Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan  Jasa-Non Pihak Ketiga 
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1. Pengguna Anggaran berdasarkan SPD membuat dokumen SK Tim dan 

Surat perintah dan/atau SPPD sebanyak dua rangkap. 

a) Lembar pertama digunakan sebagai arsip Pengguna Anggaran. 

b) Lembar kedua untuk PNS Daerah 

2. Pengguna Anggaran menyerahkan SK Tim dan Surat Perintah dan/atau 

SPPD kepada PNS Daerah. 

3. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran 

dan PPK-SKPD. 

4. PNS daerah melaksanakan tugas dan membuat dokumen Laporan 

Pelaksanaan Tugas. 

5. PNS Daerah menyerahkan SK Tim, Surat Perintah dan/atau SPPD dan 

Laporan Pelaksanaan Tugas kepada PPTK. 

6. PPTK menyerahkan ketiga dokumen itu kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk mengajukan SPP-LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga. 

b. Pengajuan SPP-LS Barang atau Jasa dan Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga. 

1. Berdasar SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan (SPP-LS Barang atau Jasa) dan berdasar SPD, SK 

Tim, Surat Perintah dan/atau SPPD dan Laporan Pelaksanaan Tugas (SPP-

LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga), Bendahara Pengeluaran membuat 

SPP dan dokumen lainnya seperti pada lampiran 2 sebanyak tiga rangkap. 

a. Lembar pertama untuk Pengguna Anggaran (PPK-SKPD) 

b. Lembar kedua  untuk untuk PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD 

(Seksi Perbendaharaan) 
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c. Lembar ketiga  untuk arsip Bendahara Pengeluaran 

2. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP beserta dokumen lain kepada 

PPK-SKPD. 

3. PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP dan kesesuaiannya dengan SPD dan 

DPA-SKPD untuk memastikan pengeluaran yang diminta tidak melebihi 

pagu anggaran. 

4. Jika SPP dinyatakan lengkap, PPK-SKPD membuat Rancangan SPM 

sebanyak dua rangkap paling lambat dua hari kerja sejak pengajuan SPP 

diterima. 

a. Lembar pertama  diserahkan kepada PPKD selaku BUD sebagai 

otoritas yang akan melakukan pencairan dana melalui Kuasa BUD 

(Seksi Perbendaharaan). 

b. Lembar kedua digunakan sebagai arsip PPK-SKPD. 

5. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM pada Register SPM-LS Barang atau 

Jasa dan menyerahkan Rancangan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk 

diotorisasi. 

6. Jika SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat 

Penolakan SPM sebanyak dua rangkap paling lambat satu  hari kerja sejak 

SPP diterima.  

a. Lembar pertama diarsip dalam register Surat Penolakan Penerbitan 

SPM. 

b. Lembar kedua dikirim bersama SPP yang ditolak kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk dilengkapi atau diperbaiki. 
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7. PPK-SKPD memberikan Surat Penolakan Penerbitan SPM kepada 

Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. 

8. Surat Penolakan Penerbitan SPM yang telah diotorisasi  diberikan kepada 

Bendahara Pengeluaran agar dilakukan penyempurnaan SPP. 

4.3.3 Prosedur Penerbitan SP2D 

Langkah teknis prosedur penerbitan SP2D adalah: 

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD (Seksi 

Perbendaharaan). 

2. Kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan) meneliti kelengkapan SPM dan dokumen 

pendukung. 

3. Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang dinyatakan lengkap sebanyak 

lima rangkap paling lambat dua hari kerja sejak diterima pengajuan SPM. 

a. Lembar pertama diserahkan kepada bank untuk pencairan dana 

b. Lembar kedua sebagai arsip kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan) 

c. Lembar ketiga diberikan kepada kuasa BUD (Sub Bagian Keuangan). 

d. Lembar keempat dan kelima diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk 

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD. 

4. Kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan) mencatat penerbitan SP2D pada Register 

SP2D 

5. Kuasa BUD (Sub Bagian Keuangan) mencatat SP2D dan Nota Debet dari bank 

pada dokumen Penatausahaan, yaitu Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan. 
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7. Jika SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan 

penerbitan SP2D sebanyak dua rangkap paling lambat satu hari kerja sejak SPM 

diterima. 

a. Lembar pertama diarsip dalam register Surat Penolakan Penerbitan SP2D 

b. Lembar kedua dikirim bersama SPM yang ditolak kepada Pengguna 

Anggaran untuk dilengkapi atau diperbaiki. 

4.3.4 Prosedur Penggunaan Dana 

Langkah teknis prosedur penggunaan dana (UP, GU, LS Gaji dan Tunjangan, 

LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga) adalah: 

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank. 

2. Bank mencocokkan SP2D yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan 

SP2D dari Kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan). 

3. Bank mentransfer uang ke rekening Bendahara Pengeluaran (mencairkan dana) 

dan menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran untuk didistribusikan 

kepada pihak ketiga, penerima gaji, atau PNS daerah pelaksana Kegiatan. 

4. Bank membuat  Nota Debet. sebanyak dua rangkap. 

a. Lembar pertama diserahkan kepada kuasa BUD (Sub Bagian keuangan) 

untuk dicatat pada dokumen penatausahaan. 

b. Lembar kedua digunakan sebagai arsip Bank 

5. Bendahara Pengeluaran membuat Bukti Pembayaran rangkap dua dan 

menyerahkan uang serta Bukti Pembayaran kepada Pihak Ketiga (UP atau GU), 

Penerima Gaji (SPP-LS Gaji dan Tunjangan), atau PNS Daerah Pelaksana Tugas 

(SPP-LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga). 
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a. Lembar pertama untuk pihak ketiga. 

b. Lembar kedua sebagai arsip Bendahara Pengeluaran. 

6. Pihak Ketiga, Penerima Gaji, atau PNS Daerah Pelaksana Tugas 

menandatangani Bukti Pembayaran kemudian mengembalikan Bukti 

Pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran. 

Langkah teknis prosedur penggunaan dana SPP-LS Barang atau Jasa adalah: 

1. Berdasarkan SP2D yang diterima dari kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan), bank 

mencairkan mentransfer uang ke rekening pihak ketiga. 

2. Bank membuat  Nota Debet. sebanyak dua rangkap. 

a. Lembar pertama diserahkan kepada kuasa BUD (Sub Bagian Keuangan) 

untuk dicatat pada dokumen penatausahaan. 

b. Lembar kedua digunakan sebagai arsip Bank 

4.3.5 Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ)  

Langkah teknis prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana adalah: 

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana 

UP/GU pada dokumen penatausahaan untuk transaksi yang pembayarannya 

dilakukan secara langsung, pencatatan berdasarkan pada SP2D-LS. Dokumen 

penatausahaan meliputi: 

a. Buku Kas Umum Pengeluaran 

b. Buku Simpanan  atau Bank 

c. Buku Pajak 

d. Buku Panjar 

e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Objek 
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2. Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran berdasar lima dokumen 

tersebut sebanyak tiga rangkap.  

a. Lembar pertama untuk PPK-SKPD. 

b. Lembar kedua diserahkan kepada kuasa BUD (Seksi Perbendaharaan) 

beserta Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.  

c. Lembar ketiga sebagai arsip Bendahara Pengeluaran. 

Dokumen SPJ mencakup Buku Kas Umum Pengeluaran, bukti atas penyetoran 

PPN atau PPh, dan Register Penutupan Kas. 

3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada PPK-SKPD. 

4. PPK-SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran. 

5. Jika disetujui, PPK-SKPD menyampaikan SPJ Pengeluaran kepada Kepala 

SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

6. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran dan menyerahkan Surat 

Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran. 

7. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada Kuasa BUD 

(Seksi Perbendaharaan) beserta Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

8. Jika SPJ dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan 

SPJ sebanyak dua rangkap. 

a. Lembar pertama sebagai arsip PPK-SKPD 

b. Lembar kedua dikirim bersama SPJ yang ditolak kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk dilengkapi atau diperbaiki. 
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4.4 Mekanisme UP, GU, dan LS pada Pemerintah Kabupaten “ABC”  

Pembayaran atas beban belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten “ABC” 

dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme UP dan mekanisme LS. 

Mekanisme uang persediaan dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana 

kepada Pengguna Anggaran pada awal tahun anggaran untuk kelancaran pendanaan 

dalam pelaksanaan tugas SKPD. Uang persediaan tersebut nantinya dikelola oleh 

Bendahara Pengeluaran. Uang persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah 

tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran langsung. Dasar pembayaran uang persediaan adalah penerbitan 

SPM-UP oleh Pengguna Anggaran atas pengajuan SPP-UP oleh Bendahara 

Pengeluaran. SPP-UP hanya boleh diajukan satu kali dalam setiap tahun anggaran. 

Penentuan besarnya uang persediaan pada setiap daerah berbeda-beda 

tergantung pada kebijakan yang diambil. Beberapa metode penentuan jumlah uang 

persediaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Galela, 2007), yaitu: 

a. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. 

b. Berdasarkan persentase tertentu dari total anggaran. 

c. Berdasarkan banyaknya kegiatan dengan besarnya uang per kegiatan sama. 

d. Berdasarkan nilai kegiatan, kegiatan yang nilainya besar diberi uang muka yang 

lebih besar daripada kegiatan yang nilainya kecil. 

Pada pemerintah Kabupaten “ABC”, besarnya uang persediaan ditentukan 

berdasarkan persentase tertentu dari total anggaran, yaitu dengan rumus: 
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Jadi, uang persediaan merupakan total anggaran belanja barang atau jasa dibagi dua 

belas. 

Pengisian kembali uang persediaan dilakukan dengan menerbitkan SPP-GU. 

Penggantian uang persediaan diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengesahan 

SPJ oleh Pengguna Anggaran , yaitu paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. 

Besarnya SPP-GU adalah sebesar nilai pengesahan SPJ, sehingga setelah SP2D-GU 

dicairkan, uang persediaan yang dipegang Bendahara Pengeluaran nilainya sama 

dengan SPP-UP. Permendagri No.13 tahun 2006 tidak menyebutkan berapa kali 

SPP-GU dapat diajukan dalam sebulan. Namun, dengan adanya konsep revolving 

fund tersebut, maka secara implisit SPP-GU dapat diajukan lebih dari satu kali dalam 

satu bulan. Jika uang persediaan telah habis, Bendahara Pengeluaran dapat 

mengajukan ganti uang persediaan tanpa harus menunggu bulan berikutnya dengan 

syarat telah dilakukan pengesahan SPJ.  

Namun, pengajuan SPP-GU harus berpedoman pada SPD. SPD merupakan 

dokumen yang menunjukkan jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah 

atau jumlah yang dapat dicairkan oleh SKPD pada setiap periodenya. Pencairan 

tersebut mencakup pencairan dana yang dilakukan dengan SPP-UP, SPP-GU, SPP-

LS Gaji dan Tunjangan, dan SPP-LS Barang atau jasa. Pemerintah Kabupaten 

“ABC” menerbitkan dokumen SPD pertriwulan. Pengajuan penggantian uang 

persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam SPD triwulanan masih 

Total Anggaran Belanja SKPD - Belanja Langsung (Belanja Pegawai dan 

Belanja Modal) - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) 

12 
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cukup tersedia. Perhitungan jumlah dana yang disediakan setiap triwulannya pada 

pemerintah Kabupaten “ABC” adalah: 

Total Anggaran Belanja SKPD 

4 

Sisa uang persediaan Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus 

disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 

Desember tahun anggaran bersangkutan. Selain itu, Pengguna Anggaran melakukan 

pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 

satu kali dalam tiga bulan. Pemeriksaan kas tersebut dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan kas disertai dengan Register Penutupan Kas. 

Pada pemerintah Kabupaten “ABC” tidak dilakukan mekanisme tambah uang 

persedian. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah 

pemerintah Kabupaten “ABC”. Mekanisme tambah uang persediaan merupakan 

mekanisme yang dilakukan untuk meminta tambahan uang persediaan guna 

melaksananakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan kebutuhan dana SKPD 

tersebut melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan. 

Permintaan tambahan uang persediaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

dengan menerbitkan SPP-TU.  

Selain itu, pemerintah Kabupaten “ABC” juga melakukan mekanisme 

pembayaran langsung untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak 

dapat dilakuan menggunakan uang persediaan. Mekanisme pembayaran langsung 

dilakuan dengan menerbitkan SPP-LS. Mekanisme pembayaran langsung di 

lingkungan SKPD digunakan untuk pembayaran: 
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a. Belanja Pegawai yang termasuk ke dalam kelompok Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung yang mencakup: 

1. Belanja Pegawai (Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan dan 

Belanja honorarium pegawai tidak tetap) 

2. Belanja Barang yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga. 

3. Belanja Modal 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mekanisme uang 

persediaan, ganti uang persediaan, dan pembayaran langsung pada Pemerintah 

Kabupaten “ABC”, berikut ini disajikan contoh ringkas yang menjelaskan 

mekanisme tersebut dengan menggunakan ilustrasi pada Dinas “XY”.  

Dinas “XY’ Kabupaten “ABC” pada tahun 200A memiliki anggaran belanja 

daerah sebesar Rp 10.100.000.000,00 yang terdiri dari: 

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 5.070.000.000. Jumlah ini merupakan gaji 

dan tunjangan pegawai Dinas “XY” selama satu tahun (tiga belas bulan). 

2. Belanja langsung sebesar Rp 5.030.000.000. Jumlah ini merupakan total dari 

belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal dari seluruh 

program yang akan dilaksananakan. Dinas “XY” pada tahun 200A memiliki tiga 

program dengan anggaran belanja untuk setiap program adalah sebagai berikut: 

a. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 200.000.000. 

Jumlah tersebut merupakan total belanja dari tiga kegiatan, yaitu: 

1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp 30.000.000. 

2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 

sebesar Rp 60.000.000. 
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3) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 

110.000.000. 

b. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 

atas program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebesar Rp 

2.030.000.000. 

c. Program peningkatan produksi hasil peternakan sebesar Rp 2.800.000.000. 

Jumlah tersebut merupakan total belanja dari dua kegiatan, yaitu: 

1) Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak sebesar Rp 2.000.000.000. 

2) Kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 

sebesar Rp 800.000.000. 

Rincian dari anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan tersebut 

dituangkan dalam dokumen DPA-SKPD.  Program adalah penjabaran kebijakan 

SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 

SKPD kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai input untuk 

menghasilkan output dalam bentuk barang atau jasa. Secara teknis, rancangan DPA-

SKPD disusun per kegiatan, baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak 

langsung. Namun, untuk memudahkan pemahaman tentang mekanisme UP, GU, dan 

LS pada Pemerintah Kabupaten “ABC”, DPA-SKPD diringkas seperti di bawah ini. 
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KABUPATEN “ABC” 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 
TAHUN ANGGARAN 200A 

 

BELANJA LANGSUNG 

                                     NO DPA SKPD :  

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.0x 
ORGANISASI  : 2.0x.0x   
PENGGUNA ANGGARAN  
 NAMA  : DIDI 
 NIP   : 5X1 0X2 5X3 
 JABATAN  : Kepala Dinas “XY 

Formulir

2.0X 0X 00 00 5 2 DPA SKPD 2.2.1

Kode Jumlah

Rekening (Rp)

1 3

2.0x.2.0x.0x.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,000,000

2.0x.2.0x.0x.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 25,000,000

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainya 5,000,000

2.0x.2.0x.0x.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 60,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24,000,000

5.2.2.03.02 Belanja Air 12,000,000

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 24,000,000

2.0x.2.0x.0x.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110,000,000

5.2.3 Belanja Modal 110,000,000

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50,000,000

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 50,000,000

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 10,000,000

2.0x.2.0x.0x.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2,030,000,000

2.0x.2.0x.0x.21.02 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2,030,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 80,000,000

5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 950,000,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000

5.2.2.01.09 Belanja Bahan Papan Publikasi/Baliho/Spanduk 30,000,000

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 500,000,000

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 350,000,000

5.2.2.03.07 Belanja Sertifikasi 8,000,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4,000,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,000,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 30,000,000

5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000

5.2.3.19.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan 1,000,000,000

2

Organisasi                       : 2.0x.0x (Dinas "XY")

Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Pemerintah       : 2.0x

NOMOR DPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten "ABC"

Tahun Anggaran 200A

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Uraian

 

2.0X     0X      00      00      5       2 
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2.0x.2.0x.0x.22 Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan 2,800,000,000

2.0x.2.0x.0x.22.02 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 2,000,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 50,000,000

5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 950,000,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi tender 3,000,000

5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 250,000,000

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 65,000,000

5.2.2.02.09 Belanja Bahan/Peralatan Budidaya Peternakan 500,000,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20,000,000

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 50,000,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,000,000

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000

5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000

5.2.3.20.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan 1,000,000,000

2.0x.2.0x.0x.22.06 Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 800,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 30,000,000

5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 770,000,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000

5.2.2.01.02 Belaja Dokumen/Administrasi Tender 4,000,000

5.2.2.02.02 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 500,000,000

5.2.2.02.07 Belanja Bahan Makanan/Pakan Ternak 200,000,000

5.2.2.03.07 Belanja Sertifikasi 5,000,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4,000,000

5.2.2.07.03 Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 5,000,000

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000

5,030,000,000Jumlah

.…./…../ 200A

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Budi)

NIP. 5x2 0x7 3x7

TTD

 
Jumlah Per

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan III Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000 10,000,000 6,000,000 8,000,000 30,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 100,000,000 10,000,000 0 110,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1,090,000,000 130,000,000 170,000,000 640,000,000 2,030,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 135,000,000 1,075,000,000 76,000,000 714,000,000 2,000,000,000

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 109,000,000 80,000,000 520,000,000 91,000,000 800,000,000

5,030,000,000

Program dan kegiatan
Rencana Peggunaan Dana Per Triwulan Belanja Langsung
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KABUPATEN “ABC” 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 
TAHUN ANGGARAN 200A 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

                                 NO DPA SKPD :  

 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.0x 
 ORGANISASI  : 2.0x.0x   
 PENGGUNA ANGGARAN  
  NAMA   : DIDI 
  NIP   : 5X1 0X2 5X3 
  JABATAN  : Kepala Dinas “XY” 

Formulir

2.0x 0x 00 00 5 1 DPA SKPD 2.1

Kode Jumlah

Rekening (Rp)

1 3

5.1

5.1.1

5.1.1.01

5.1.1.01.01 3,900,000,000

5.1.1.01.02 292,500,000

5.1.1.01.03 195,000,000

5.1.1.01.04 195,000,000

5.1.1.01.05 195,000,000

5.1.1.01.06 195,000,000

5.1.1.01.07 97,500,000

5,070,000,000

Triwulan I 1,170,000,000

Triwulan II 1,170,000,000

Triwulan III 1,170,000,000

Triwulan IV 1,560,000,000

Jumlah 5,070,000,000

Jumlah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA 

Kabupaten "ABC"

Tahun Anggaran 200A

Urusan Pemerintah       : 2.0x

Belanja Tidak Langsung

Organisasi                       : 2.0x.0x (Dinas "XY")

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian

2

NIP. 5x2 0x7 3x7

.…./…../ 200A

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Belanja Pegawai

TTD

(Budi)

Rencana Penggunaan Dana Per Triwulan

Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

 

 

Berdasarkan DPA SKPD tersebut , maka besarnya SPD Dinas “XY” yang 

dibuat oleh kuasa BUD untuk setiap triwulannya adalah: 

000.000.525.2

4

000.000.100.10

4

Rp

RpSKPDBelanjaAnggaranTotal




 

 

 

2.0X     0X      00      00      5      1 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 

NOMOR XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  

TAHUN ANGGARAN 200A 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  

 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 

tahun anggaran 200A berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu 

disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Mengingat : 1.   Peraturan Daerah Kabupaten “ABC” No.xx Tahun 200A tentang Penetapan APBD 

Kabupaten “ABC” Tahun Anggaran 200A 

2. Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

“ABC” Tahun Anggaran 200A 

3. DPA-SKPD Dinas “XY” Kabupaten “ABC”  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten “ABC” Tentang APBD Kabupaten “ABC” Tahun 

Anggaran 200A menetapkan atau menyediakan kredit anggaran sebagai berikut: 

 

1. Dasar Penyediaan SPD   : DPA-SKPD  

2. Ditujukan Kepada SKPD   : Dinas “XY”  

3. Nama Pejabat Pengguna Anggaran  : Didi 

4. Nama Bendahara Pengeluaran  : Weni  

5. Jumlah Penyediaan Dana   : Rp 2.525.000.000 

                                                                                        (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta    

Rupiah) 

6. Untuk Keperluan Beban Pengeluaran  : UP/GU/LS 

7. Penetapan Uang Persediaan dalam 1 Tahun : Rp 230.000.000 

                                                                                         (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) 

8. Kebutuhan Periode    : Januari s.d Desember 200A 

9. Atas Beban     : Belanja Tidak Langsung / Belanja langsung 

Belanja Tidak Langsung   : Rp 5.070.000.000 

Belanja Langsung    : Rp 5,030,000,000 

10. Ikhtisar Penyediaan Dana 

a. Jumlah dana DPA-SKPD      : Rp 10.100.000.000 

b. Akumulasi SPD sebelumnya    : Rp            0 

c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan    : Rp 10.100.000.000 

d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini   : Rp   2.525.000.000 

e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD  yang belum di-SPD-kan : Rp   7.575.000.000 

 

Ditetapkan di Kabupaten “ABC” 

Pada Tanggal 1 Januari 200A 

PPKD SELAKU BUD, 

   BUDI  

NIP. 5x2 0x7 3x7

 

Berdasarkan SPD yang telah disahkan, Bendahara Pengeluaran mengajukan 

SPP-LS Gaji dan Tunjangan pada tanggal 1 Januari 200A untuk membayaran gaji 

bulanan pegawai Dinas “XY”. 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN  

(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN) 
Nomor : 001/2.0X.20X.0X/LS/200A 

 
SURAT PENGANTAR 

 
Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran 
SKPD Dinas “XY” 
Di Tempat 
 
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang 
Penjabaran APBD Kabupaten “ABC”, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut: 
 
a. Urusan Pemerintahan : 2.0x 
b. SKPD : 2.0x.0x (Dinas “XY)  
c. Tahun Anggaran : 200A  
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  
a. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 2.525.000.000 

   (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  

e. Nama Bendahara Pengeluaran : Weni  
f. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 390.000.000 

   (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) 
g. Nama Bank : Bank Jatim 
h. Nomor Rekening Bank : 060500xxxx  

 
                                                                                             Kabupaten “ABC”, 1 Januari 200A 
                                                                                 Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                                      WENI 

                            NIP.4X4 3X3 2X2 

 

Selain itu, pada awal tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP 

untuk pengisian uang persediaan sebesar jumlah yang telah ditetapkan, yaitu: 

000.000.230

12

000.000.760.2

12

Rp

RpJasadanBarangBelanjaTotal
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 

Nomor : 002/2.0X.20X.0X/UP/200A 

 
SURAT PENGANTAR 

 
Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran 

SKPD Dinas “XY” 

Di Tempat 

 
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten “ABC”, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Uang Persediaan sebagai berikut: 

 
b. Urusan Pemerintahan : 2.0x 

c. SKPD : 2.0x.0x (Dinas “XY)  

d. Tahun Anggaran : 200A  

e. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  

f. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 2.135.000.000 

   (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)  

g. Nama Bendahara Pengeluaran : Weni  

h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 230.000.000 

   (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) 

i. Nama Bank : Bank Jatim 

j. Nomor Rekening Bank : 060500xxxx  

 
                         Kabupaten “ABC”, 2 Januari 200A 
                                                                                Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                       WENI 
                            NIP.4X4 3X3 2X2 
 

Setelah SP2D-UP dicairkan pada tanggal 4 Januari 200A, Bendahara Pengeluaran 

mencatat pengisian uang persediaan tersebut pada Buku Kas Umum Pengeluaran. 

 

1/1/200A Saldo 0

4/1/200A Penerimaan SP2D-UP 230,000,000 230,000,000

Mengetahui

Pengguna Anggaran

TTD

Didi

NIP.5X1 0X2 5X3

…./…./200A

Bendahara Pengeluaran

TTD

Weni

NIP.4x4 3x3 2x2

PEMERINTAH KABUPATEN "ABC"

Buku Kas Umum Pengeluaran

Urusan Pemerintah              : 2.0x

Organisasi                              : 2.0x.0x (Dinas "XY")

Kode 

Rekening
Uraian Penerimaan Pengeluaran SaldoTanggal

Bulan                                        : Januari
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Uang persediaan tersebut digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi selama 

bulan Februari 200A seperti yang ditunjukkan pada Buku Kas Umum berikut ini. 

1/1/200A Saldo 0

2/1/200A 390,000,000 390,000,000

2/1/200A Dibayarkan gaji dan tunjangan PNS pada Dinas "XY" 390,000,000 0

4/1/200A 230,000,000 230,000,000

5/1/200A 5.2.2.01.01 1,000,000 229,000,000

6/1/200A 5.2.2.06.01 1,000,000 228,000,000

7/1/200A 5.2.2.07.03 1,000,000 227,000,000

9/1/200A 5.2.2.06.02 1,000,000 226,000,000

10/1/200A 5.2.2.01.02 1,000,000 225,000,000

11/1/200A 5.2.2.02.07 20,000,000 205,000,000

12/1/200A 5.2.2.11.02 1,000,000 204,000,000

14/1/200A 5.2.2.13.01 3,000,000 201,000,000

16/1/200A 5.2.2.01.02 1,000,000 200,000,000

18/1/200A 5.2.2.03.07 1,000,000 199,000,000

Dibayar tunai belanja makanan dan minuman rapat atas kegiatan pembibitan dan perawatan

ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.102.

Dibayar tunai belanja pakaian kerja lapangan atas kegiatan pembibitan dan perawatan ternak oleh

PPTK dengan kwitansi No.103

Dibayar tunai belanja dokumen atau administrasi tender atas kegiatan pembelian dan

pendistribusian vaksin dan pakan ternak oleh dengan kwitansi No.104.

Dibayar tunai belanja sertifikasi atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan

ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.105.

Dibayar tunai belanja cetak atas kegiatan pembibitan dan perawatan ternak oleh PPTK dengan

kwitansi no.097.

Dibayar tunai sewa ruang pertemuan atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan

pakan ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.098.

Dibayar tunai belanja penggandaan atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan

pakan ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.099.

Dibayar tunai belanja dokumen atau administrasi tender atas kegiatan pembibitan dan perawatan

ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.100

Dibayar tunai belanja pakan ternak atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan

ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.101.

Diterima SP2D No.001/2.0x.2.0x.0x/LS-GJ/200A tgl 29/2/200A atas gaji dan tunjangan PNS pada

Dinas "XY" dengan jumlah pegawai 150 PNS/CPNS

Dibayar tunai pembelian alat tulis kantor atas kegiatan penyediaan jasa surat menyurat oleh PPTK

dengan kwitansi No.096.

Pengeluaran

Bulan                                        : Januari

Diterima SP2D No.002/2.0x.2.0x/UP/200A tgl 29/2/200A atas pengajuan pengisian uang

persediaan pada Dinas "XY" tahun anggaran 200A

PEMERINTAH KABUPATEN "ABC"

Buku Kas Umum Pengeluaran

Urusan Pemerintah              : 2.0x

Organisasi                              : 2.0x.0x (Dinas "XY")

SaldoTanggal
Kode 

Rekening
Uraian Penerimaan
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19/1/200A 5.2.2.02.03 40,000,000 159,000,000

20/1/200A 5.2.2.15.02 1,000,000 158,000,000

21/1/200A 5.2.2.06.01 1,000,000 157,000,000

22/1/200A

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2,000,000

5.2.2.03.02 Belanja Air 1,000,000

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2,000,000 152,000,000

24/1/200A 5.2.2.15.01 2,000,000 150,000,000

24/1/200A 5.2.2.08.01 1,000,000 149,000,000

27/1/200A 5.2.2.11.02 1,000,000 148,000,000

29/1/200A 5.2.2.02.05 3,000,000 145,000,000

Mengetahui

Pengguna Anggaran

TTD

Didi

NIP.5X1 0X2 5X3 NIP.4x4 3x3 2x2

Malang,31 Januari 200A

Bendahara Pengeluaran

TTD

Weni

Dibayar tunai belanja perjalanan dinas luar daerah atas kegiatan pembibitan dan perawatan

ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.107.

Dibayar tunai belanja cetak atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

oleh PPTK dengan kwitansi No.108.

Dibayar tunai belanja bibit ternak atas kegiatan pembibitan dan perawatan ternak oleh PPTK

dengan kwitansi No.106.

Dibayar tunai belanja telepon, air, dan listrik atas kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air, dan listrik oleh PPTK dengan kwitansi No.109 dengan rincian:

Dibayar tunai belanja perjalanan dinas dalam daerah atas kegiatan pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.110.

Dibayar tunai belanja makanan dan minuman rapat atas kegiatan pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.112.

Dibayar tunai belanja bahan kimia atas kegiatan pembibitan dan perawatan ternak oleh PPTK

dengan kwitansi No.113.

Dibayar tunai sewa sarana mobilitas darat atas kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin

dan pakan ternak oleh PPTK dengan kwitansi No.111.

 

Setelah dilakukan penutupan kas oleh Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa uang 

persediaan terpakai sebanyak Rp 85.000.000, sehingga saldo uang persediaan pada 

bulan Januari 200A adalah Rp 145.000.000.  

Pada bulan Januari 200A, Bendahara Pengeluaran juga mengajukan SPP-LS 

Barang atau Jasa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diserahkan 

oleh PPTK atas belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan yang 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.000.000.000. Selain 

itu, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Barang atau Jasa-Non Pihak Ketiga 
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untuk membayar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Perawatan 

ternak berdasarkan SK Tim, Surat Perintah, dan Laporan Pelaksanaan Tugas dari 

PPTK. Dikarenakan SPP-LS Barang atau Jasa pembayarannya dilakukan secara 

langsung oleh bank kepada pihak ketiga, maka pengeluaran ini tidak dicatat pada 

Buku Kas Umum, melainkan dicatat pada jurnal khusus belanja LS. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  

(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 

Nomor : 003/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran 

SKPD Dinas “XY” 

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten “ABC”, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung Barang atau jasa sebagai berikut: 

 

a. Urusan Pemerintahan : 2.0x 

b. SKPD : 2.0x.0x (Dinas “XY)  

c. Tahun Anggaran : 200A  

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  

e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 1.905.000.000 

   (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)  

f. Nama Bendahara Pengeluaran : Weni  

g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 1.000.000.000 

   (Satu Miliar Rupiah) 

h. Nama Bank : Bank Jatim 

i. Nomor Rekening Bank : 011100xxxx  

 

                       Mengetahui,                                                      Kabupaten “ABC”, 22 Januari 200A 

      Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                                          Bendahara Pengeluaran 

                          GANDI                                                                                          WENI 

                   NIP.0X1 0X1 0X2                                                                       NIP.4X4 3X3 2X2 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  

(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 

Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran 

SKPD Dinas “XY” 

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten “ABC”, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung Barang atau jasa sebagai berikut: 

 

a. Urusan Pemerintahan : 2.0x 

b. SKPD : 2.0x.0x (Dinas “XY)  

c. Tahun Anggaran : 200A  

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  

e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 905.000.000 

   (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)  

f. Nama Bendahara Pengeluaran : Weni  

g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 20.000.000 

   (Dua Puluh Juta Rupiah) 

h. Nama Bank : Bank Jatim 

i. Nomor Rekening Bank : 060500xxxx  

 

                                                                                              Kabupaten “ABC”, 28 Januari 200A 

                                                                                   Bendahara Pengeluaran 

                                                                                                                          WENI 

                                 NIP.4X4 3X3 2X2 

 

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pada bulan Februari 200A, Bendahara 

Pengeluaran mengajukan SPP-GU sebesar kas yang terpakai pada bulan Januari 

200A. Pengajuan SPP-GU tersebut dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran disahkan. Dengan pengajuan SPP-GU sebesar Rp 85.000.000, maka 

uang persedian Dinas “XY” pada bulan Februari 200A kembali seperti semula, yaitu 

Rp 230.000.000.  
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 

Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran 

SKPD Dinas “XY” 

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati “ABC” No.xx Tahun 200A tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten “ABC”, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Ganti Uang Persediaan sebagai berikut: 

 

a. Urusan Pemerintahan : 2.0x 

b. SKPD : 2.0x.0x (Dinas “XY)  

c. Tahun Anggaran : 200A  

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A  

e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 885.000.000 

                                                                            (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)  

f. Nama Bendahara Pengeluaran : Weni  

g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 85.000.000 

                                                                (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) 

h. Nama Bank : Bank Jatim 

i. Nomor Rekening Bank : 060500xxxx  

 

                          Kabupaten “ABC”, 2 Februari 200A 

                                                                                 Bendahara Pengeluaran 

                                                                                                        WENI 

                              NIP.4X4 3X3 2X2 

 

Masing-masing Surat Pengantar SPP yang diajukan harus disertai dengan 

Formulir Ringkasan SPP dan Formulir Rincian SPP (lampiran 15, 16, 17, 18, 19). 

Selain itu, untuk memastikan bahwa pengajuan dana tidak melebihi pagu, setiap SPP 

harus dilengkapi dokumen Pengawasan Mata Anggaran per kegiatan yang diajukan 

(lampiran 25). Keseluruhan dokumen SPP beserta lampiran lainnya tersebut 

termasuk kwitansi yang ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna 

Anggaran dan SPM diserahkan kepada BUD untuk dilakukan pencairan dana. 

Pembuatan kwitansi oleh SKPD betujuan untuk mempercepat proses pencairan dana. 

Kwitansi (lampiran 26) tersebut nantinya akan ditukar dengan dokumen SP2D.  
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4.5 Evaluasi Pengendalian Internal pada Prosedur Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten “ABC” 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa masih terdapat kelemahan atas 

penerapan pengendalian internal pada prosedur belanja daerah pemerintah 

Kabupaten “ABC”. Kelemahan tersebut berhubungan dengan struktur organisasi 

pengelolaan belanja daerah, mekanisme UP/GU dan LS, penentuan jumlah SPD, dan 

kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Evaluasi pengendalian 

internal berdasarkan lima komponen SPI dapat dilihat pada lampiran 28. 

4.5.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Belanja Daerah  

Pembentukan struktur organisasi pengelolaan belanja daerah pemerintah 

Kabupaten “ABC” telah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006. Secara teori, 

struktur organisasi berdasarkan permendagri tersebut telah menunjukkan pemisahan 

fungsi dan tanggungjawab secara memadai. Di tingkat SKPKD, telah dipisahkan 

antara bagian yang berwenang menyiapkan SPD, menetapkan SPD, dan menguji 

penerbitan SP2D. Pada SKPD juga telah dipisahkan antara pelaksana kegiatan, 

bendahara, pejabat penguji permintaan pembayaran, dan pejabat yang melakukan 

pembebanan dan perintah membayar. Namun, pemisahan fungsi dan tanggungjawab 

tersebut kurang dapat berjalan di tingkat SKPD.  

Hal tersebut dikarenakan status PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan PPK-

SKPD sebagai staf pelaksana SKPD. Meskipun penetapan Bendahara Pengeluaran 

oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan PPKD, pada prakteknya Bendahara 

Pengeluaran yang diangkat berasal dari SKPD. Dikarenakan status Bendahara 

Pengeluaran sama dengan PPK-SKPD dan PPTK yang pengangkatannya ditetapkan 
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Kepala SKPD, yaitu sebagai staf pelaksana, maka sulit bagi mereka untuk menolak 

perintah atasan. Padahal, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara 

Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila 

persyaratan tidak dipenuhi dan ayat (5) menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 

bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.  

Kondisi ini menimbulkan dilema bagi Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan 

PPK-SKPD. Pada satu sisi mereka dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan 

daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, taat pada peraturan 

perundang-undangan, dan bertanggung jawab, tetapi di sisi lain mereka dihadapkan 

pada tekanan untuk mematuhi perintah atasan. Selain itu, keadaan tersebut secara 

tidak langsung membuka peluang untuk terjadinya penyelewengan APBD di 

lingkungan SKPD jika Pengguna Anggaran tidak memiliki komitmen untuk 

menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari praktek-praktek 

kecurangan (fraud). Apalagi SKPD memiliki kewenangan yang lebih besar setelah 

diberlakukannya Permendagri No.13 Tahun 2006 yang ditunjukkan dengan 

kewenangan Pengguna Anggaran untuk menerbitkan dan mengotorisasi SPM. 

Kelemahan lain penyusunan struktur organisasi berdasarkan Permendagri 

No.13 Tahun 2006 adalah adanya perangkapan tugas oleh Bendahara Pengeluaran. 

Permendagri tersebut menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. Artinya, selain berwenang untuk menyimpan dan 
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membayarkan uang kas, Bendahara Pengeluaran juga melakukan pencatatan bukti-

bukti pengeluaran belanja pada dokumen Penatausahaan Pengeluaran sekaligus 

menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran berdasarkan dokumen 

penatausahaan tersebut. Walaupun demikian, Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 

186 menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, 

bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara melaksanakan yang 

memiliki fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan 

gaji. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sebenarnya permendagri tersebut berusaha 

untuk memisahkan antara fungsi bendahara dan fungsi pembukuan. Namun, 

ketentuan itu bersifat opsional dan tidak secara tegas menyatakan bahwa SKPD 

diharuskan mengangkat seorang pembantu bendahara. Selain itu, untuk tujuan 

kepraktisan, fungsi akuntansi dan penyiapan laporan keuangan SKPD pada Dinas 

“XY” secara teknis juga dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran meskipun 

berdasarkan job description tugas ini merupakan kewenangan PPK-SKPD.  

4.5.2 Mekanisme UP, GU, dan LS pada SKPD 

Kelemahan pertama mekanisme UP, GU, dan LS di pemerintah Kabupaten 

“ABC” adalah tidak adanya kejelasan tentang rekening-rekening belanja yang boleh 

menggunakan uang persediaan atau rekening-rekening belanja yang harus 

menggunakan mekanisme pembayaran langsung, sehingga penentuan jumlah uang 

persediaan untuk SKPD terlalu besar. Seperti diketahui bahwa uang persediaan 

SKPD ditentukan dengan membagi dua belas total anggaran belanja barang atau jasa. 

Artinya, seluruh pembayaran atas belanja barang atau jasa dalam satu tahun anggaran 

menggunakan uang persediaan. Padahal, ada beberapa transaksi pengadaan barang 
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atau jasa yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga sehingga pembayaran 

dilakukan secara langsung dengan menerbitkan SPP-LS. Pengadaan barang atau jasa 

tersebut biasanya memiliki nilai transaksi cukup besar yang pelaksanaannya 

dilakukan melalui prosedur lelang atau penunjukkan langsung.  

Oleh karena itu, penetapan uang persediaan dengan membagi dua belas total 

anggaran belanja barang atau jasa tidaklah tepat karena ada beberapa  pengeluaran 

barang atau jasa yang semula dianggarkan menggunakan uang persediaan, ternyata 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Penetapan uang persediaan yang 

terlalu besar tersebut mengakibatkan terjadinya uang menganggur (idle cash) pada 

SKPD yang rawan terhadap tindak kecurangan. Berikut ini gambaran penetapan uang 

persediaan pada pemerintah Kabupaten “ABC”. Dari DPA-SKPD Dinas “XY” 

diketahui bahwa anggaran dari masing-masing kelompok belanja adalah: 

Tabel 4.1 

Ringkasan Anggaran Belanja Dinas “XY” Tahun 200A 

Total Anggaran

Belanja Tidak langsung

Belanja Pegawai 5,070,000,000

Belanja Langsung

Belanja Pegawai 160,000,000

Belanja Barang dan Jasa 2,760,000,000

Belanja Modal 2,110,000,000

Jumlah 10,100,000,000

Kelompok dan Jenis belanja

 

Berdasarkan data tersebut, maka uang persediaan yang dapat diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran SKPD pada awal tahun anggaran adalah: 

000.000.230

12

000.000.760.2

12

Rp

RpJasadanBarangBelanja
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Jika uang persediaan ditentukan seperti di atas, yaitu dengan membagi dua belas total 

anggaran belanja barang atau jasa, maka seharusnya pembayaran atas seluruh 

transaksi pengadaan barang atau jasa Dinas “XY” selama tahun 200A sebesar Rp 

2.760.000.000 dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Namun, pada 

prakteknya, ada beberapa transaksi yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak 

ketiga. Misal, belanja barang atau jasa pada Dinas “XY” berikut ini dilimpahkan 

kepada pihak ketiga:  

Tabel 4.2 

Belanja Barang atau Jasa yang Dilimpahkan kepada Pihak Ketiga 

Jenis Belanja Jumlah Anggaran

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Belanja Bahan Obat-Obatan 500,000,000

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

Belanja Bahan/Peralatan Budidaya Peternakan 500,000,000

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 500,000,000

Jumlah 1,500,000,000  

Pengadaan barang oleh pihak ketiga tersebut mengharuskan Dinas “XY” untuk 

melakukan pembayaran secara langsung dengan menerbitkan SPP-LS Barang atau 

Jasa. Oleh karena itu, penetapan uang persediaan sebesar Rp 230.000.000 terlalu 

besar karena pembayaran atas pengeluaran belanja sebesar Rp 1.500.000.000 

tersebut tidak menggunakan uang persediaan. Jika pembayaran atas pengadaan bahan 

obat-obatan, bahan atau peralatan budidaya peternakan, dan bahan atau bibit tanaman 

dilakukan secara langsung, maka jumlah belanja barang atau jasa yang 

pembayarannya menggunakan uang persediaan adalah sebesar Rp 1.260.000.000, 

yaitu total belanja barang atau jasa dikurangi dengan belanja barang atau jasa yang 
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pengadaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, uang persediaan 

yang seharusnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran untuk tahun 200A adalah: 

000.000.105

12

000.000.260.1

12

Rp

RpJasadanBarangBelanja




 

Oleh sebab itu, dapat dipastikan setiap bulannya pada Dinas “XY” ada idle cash 

yang sangat besar apabila uang persediaan ditetapkan sebesar Rp 230.000.000. 

Misalkan pengeluaran Dinas “XY” per bulan selama tahun 200A yang meliputi 

belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan DPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Pengeluaran Belanja Dinas “XY” per Bulan Selama Tahun 200A 

Anggaran

Tahun Ini Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Belanja Tidak langsung

Belanja Pegawai 5,070 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780

Jumlah Belanja Tidak Langsung per Bulan 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780

Jumlah Belanja Tidak langsung per Triwulan 1,170 1,170 1,170 1,560

Belanja Langsung 5,030

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 1 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110 0 0 0 0 0 100 10 0 0 0 0 0

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2,030 1,000 30 60 40 30 60 50 60 60 100 500 40

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 2,000 70 32 33 35 40 1,000 33 23 20 500 93 121

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 800 29 40 40 12 22 46 10 10 500 11 20 60

Jumlah Belanja Langsung per Bulan 1,105 110 140 95 100 1,215 110 100 587 618 620 230

Jumlah Belanja Langsung per Triwulan 1,355 1,410 797 1,468

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2,525 2,580 1,967 3,028

Dalam Jutaan (000.000)

Uraian
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
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Berdasarkan pengeluaran tersebut, berikut ini perbandingan SPP yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran selama tahun 200A apabila uang persediaan ditetapkan 

sebesar Rp 230.000.000 dan ditetapkan sebesar Rp 105.000.000 

Tabel 4.4 

Perbandingan Pengajuan SPP selama Tahun 200A 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

SP2D-UP 230

SP2D-GU 85 110 140 95 100 75 100 100 87 68 70 1,260

SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780 5,070

SP2D-LS BARANG DAN JASA 1,000 1,100 10 500 500 500 3,610

SP2D-LS BARANG DAN JASA NON PIHAK KETIGA 20 40 50 50 160

10,100

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

SP2D-UP 105

SP2D-GU 85 5 35 95 100 75 100 100 87 68 70

105 105 105

20 1,260

SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780 5,070

SP2D-LS BARANG DAN JASA 1,000 1,100 10 500 500 500 3,610

SP2D-LS BARANG DAN JASA NON PIHAK KETIGA 20 40 50 50 160

10,100

Uang persediaan : Rp105.000.000

Dalam Jutaan (000.000)

Uang persediaan : Rp 230.000.000

 

Dari pengajuan SP2D-GU pada tabel di atas terlihat bahwa perhitungan yang 

lebih akurat atas uang persediaan dapat mengurangi jumlah idle cash di Bendahara 

Pengeluaran. Misal, pengeluaran belanja Dinas “XY” bulan Juni 200A sebesar Rp 

100.000.000. Jika uang persediaan ditetapkan sebesar Rp 230.000.000, maka pada 

bulan tersebut akan terdapat idle cash sebesar Rp 130.000.000 sampai Bendahara 

Pengeluaran  mengajukan pergantian uang persediaan. Apabila uang persediaan pada 

Dinas “XY” ditetapkan sebesar Rp 105.000.000, maka jumlah uang menganggur di 

Bendahara Pengeluaran pada bulan Juni 200A hanya sebesar Rp 5.000.000. Begitu 
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juga untuk bulan-bulan lainnya, jumlah idle cash di Bendahara Pengeluaran lebih 

kecil apabila penentuan uang persediaan tidak memperhitungkan pengeluaran belanja 

barang atau jasa yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga. 

Kelemahan kedua atas mekanisme UP, GU, dan LS pada pemerintah 

Kabupaten “ABC” adalah tidak adanya ketentuan batas minimal penggunaan uang 

persediaan sebelum dapat diajukan ganti uang persediaan oleh Bendahara 

Pengeluaran. Artinya, pengajuan ganti uang persediaan dapat dilakukan sewaktu-

waktu tanpa melihat saldo kas minimum yang masih ada di Bendahara Pengeluaran 

asalkan SPJ untuk penggunaan uang persediaan periode sebelumnya telah disahkan 

oleh Pengguna Anggaran. Selain itu, penerbitan SP2D di tingkat SKPKD hanya 

berpedoman pada kelengkapan dokumen yang diajukan SKPD dan jumlah yang 

diajukan tidak melebihi pagu anggaran. Kondisi ini dapat menimbulkan 

penyalahgunaan kas oleh SKPD karena menimbulkan penumpukan dana pada kas 

Bendahara Pengeluaran akibat adanya pencairan uang persediaan yang berlebihan. 

4.5.3 Penentuan Jumlah SPD bagi SKPD 

Kelemahan pengendalian internal pada prosedur belanja daerah pemerintah 

Kabupaten “ABC” lainnya adalah jumlah dana yang disediakan oleh BUD tidak 

sesuai dengan rencana penggunaan dana belanja dan pencairan dana yang dilakukan 

oleh SKPD pertriwulannya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam 

Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa dokumen SPD harus sesuai dengan rencana 

penggunaan dana oleh SKPD setiap triwulannya, permendagri tersebut menyatakan 

bahwa SPD dibuat berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD. 

Artinya, penetapan jumlah dana yang disediakan bagi SKPD pertriwulan harus 
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mempertimbangkan rencana penggunaan dana seperti yang tercantum dalam 

dokumen  DPA-SKPD. Pada pemerintah Kabupaten “ABC”, jumlah dana yang 

disediakan bagi SKPD setiap triwulan sama yang ditentukan dengan cara membagi 

empat total anggaran belanja SKPD selama satu tahun anggaran. Padahal, SKPD 

menyusun rencana penggunaan dana pertriwulan sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, penetapan jumlah dana yang disediakan bagi SKPD tidak 

mempertimbangkan waktu dan jumlah pencairan dana atas pengajuan SPP-UP/GU 

oleh Bendahara Pengeluaran. Permendagri No.13 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

pada awal tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran harus mencairkan sejumlah dana 

secara utuh sesuai dengan jumlah yang ditentukan bukan sebesar kebutuhan 

penggunaan dana bulan Januari untuk mengisi uang persediaan. Selanjutnya, untuk 

mengisi kembali uang persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan 

dana ganti uang persediaan sebesar uang yang terpakai pada bulan sebelumnya 

paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Oleh karena itu, pengeluaran belanja 

untuk bulan ketiga setiap triwulannya dapat saja dibebankan ke SPD periode 

selanjutnya. Adanya ketentuan tersebut menyebabkan rencana penggunaan dana 

pertriwulan tidak sama dengan jumlah dana yang dicairkan setiap triwulannya.  

Untuk memperjelas hal tersebut, berikut gambaran atas ketidaksesuaian 

dokumen SPD dengan DPA-SKPD dan waktu serta jumlah pencairan dana oleh 

bendahara Pengeluaran pertriwulannya. Dari SPD diketahui bahwa dana yang 

disediakan oleh BUD untuk Dinas “XY setiap triwulannya adalah sama, yaitu:  

000.000.525.2

4

000.000.100.10

4

Rp

RpSKPDBelanjaAnggaranTotal
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Sesuai dengan DPA-SKPD yang telah disahkan diketahui bahwa rencana 

penggunaan dana belanja oleh SKPD untuk setiap triwulannya berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan. Pada triwulan pertama Dinas “XY” membutuhkan dana sebesar 

sebesar RP 2.525.000.000, triwulan kedua sebesar Rp 2.580.000.000, triwulan ketiga 

Rp 1.967.000.000, dan triwulan keempat sebesar Rp 3.028.000.000. 

Tabel 4.5 

Rencana Pengunaan Dana per Triwulan Selama Tahun 200A 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan III

1,170,000,000 1,170,000,000 1,170,000,000 1,560,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000 10,000,000 6,000,000 8,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 100,000,000 10,000,000 0

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1,090,000,000 130,000,000 170,000,000 640,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 135,000,000 1,075,000,000 76,000,000 714,000,000

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 109,000,000 80,000,000 520,000,000 91,000,000

2,525,000,000 2,580,000,000 1,967,000,000 3,028,000,000

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

TOTAL PER TRIWULAN

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Program dan kegiatan

Rencana Penggunaan Dana Per Triwulan

 

Dimisalkan pengeluaran belanja yang akan dilakukan oleh Dinas “XY” setiap 

bulannya selama tahun 200A berdasarkan rencana penggunaan dana pertriwulan 

pada DPA-SKPD, yaitu Rp 1.105.000.000, Rp 110.000.000, Rp 140.000.000, Rp 

95.000.000, Rp 100.000.000, Rp 1.215.000.000, Rp 110.000.000, Rp 100.000.000, 

Rp 587.000.000, Rp 618.000.000, Rp 620.000.000, dan Rp 230.000.000 seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Rencana Penggunaan Dana per Bulan Selama Tahun 200A 

Anggaran

Tahun Ini Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Belanja Tidak langsung

Belanja Pegawai 5,070 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780

Jumlah Belanja Tidak Langsung per Bulan 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780

Jumlah Belanja Tidak langsung per Triwulan 1,170 1,170 1,170 1,560

Belanja Langsung 5,030

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 1 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110 0 0 0 0 0 100 10 0 0 0 0 0

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2,030 1,000 30 60 40 30 60 50 60 60 100 500 40

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 2,000 70 32 33 35 40 1,000 33 23 20 500 93 121

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 800 29 40 40 12 22 46 10 10 500 11 20 60

Jumlah Belanja Langsung per Bulan 1,105 110 140 95 100 1,215 110 100 587 618 620 230

Jumlah Belanja Langsung per Triwulan 1,355 1,410 797 1,468

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2,525 2,580 1,967 3,028

Dalam Jutaan (000.000)

Uraian
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

 

Berdasarkan rencana pengeluaran belanja tersebut, maka pencairan dana yang 

seharusnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selama tahun 200A adalah: 

Tabel 4.7 

Pencairan Dana Selama Tahun 200A 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

SP2D-UP 230

SP2D-GU 85 110 140 95 100 75 100 100 87 68 70

SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 780

SP2D BARANG DAN JASA 1,000 1,100 10 500 500 500

SP2D BARANG DAN JASA NON PIHAK KETIGA 20 40 50 50

Jumlah Pencairan per Triwulan 2,615 2,645 1,955 2,885

Dalam Jutaan (000.000)
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah yang dibutuhkan oleh SKPD setiap 

triwulannya selalu berbeda dengan jumlah pencairan dana yang dilakukan. Misal, 

untuk triwulan pertama, jumlah yang disediakan oleh BUD sama dengan rencana 

penggunaan dana oleh Dinas “XY”, yaitu sebesar Rp 2.525.0000.000. Namun, 

pencairan yang dilakukan oleh SKPD melebihi dana yang disediakan oleh BUD, 

yaitu Rp 2.615.000.000. Hal ini dikarenakan pada awal tahun anggaran dilakukan 

pencairan uang persediaan dari rekening kas umum daerah sebesar jumlah uang 

persediaan yang telah ditetapkan, bukan sebesar penggunaan dana bulan Januari, 

yaitu Rp 230.000.000. Selain itu, pencairan ganti uang persediaan atas pengeluaran 

bulan Maret sebesar Rp 140.000.000 dilakukan pada bulan April (triwulan kedua). 

Ketidakkonsistenan antara rencana penggunaan dan jumlah pencairan dana 

oleh SKPD dengan jumlah dana yang disediakan oleh BUD mengakibatkan SKPD 

mengalami kelebihan atau kekurangan dana pada triwulan-triwulan tertentu. Kondisi 

tersebut dapat mendorong pihak SKPD untuk melakukan manipulasi agar jumlah 

yang dicairkan sesuai dengan dana yang disediakan oleh BUD.  

4.5.4 Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) 

Prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana pada Pemerintah Kabupaten 

“ABC” masih memiliki kelemahan yang membuka peluang bagi SKPD untuk 

melakukan kecurangan (fraud), yaitu Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada BUD dalam rangka pengajuan ganti uang persediaan tidak 

dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang sah dan lengkap. SKPKD hanya 

meneliti apakah kelengkapan SPM dan Laporan Pertanggungjawaban  yang 

diserahkan oleh SKPD telah sesuai dengan yang disyaratkan dan permintaan dana  
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yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran. Minimnya jumlah SDM pada Dinas 

“WZ”Kabupaten “ABC”, terutama pada Seksi Perbendaharaan (Kuasa BUD) 

menjadi salah satu pertimbangan SKPKD tidak mensyaratkan bukti-bukti transaksi 

yang lengkap dan sah sebagai kelengkapan pengajuan SP2D-GU. Jumlah pegawai 

Seksi Perbendaharaan tidak seimbang dengan jumlah SKPD yang harus dilayani, 

yaitu lima puluh tiga SKPD. Pertimbangan lain adalah minimnya waktu yang 

dimiliki untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU dan Laporan 

Pertanggungjawaban. Seksi Perbendaharaan harus menerbitkan SP2D paling lambat 

dua hari kerja sejak diterima pengajuan SPM. Tidak adanya bukti-bukti transaksi 

yang menyertai Laporan Pertanggungjawaban mengakibatkan SKPKD tidak 

mengetahui apakah Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat telah sesuai dengan 

realisasinya. Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor.13 Tahun 2006 Pasal 

132 yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 

 

4.6 Kemungkinan Fraud di Pemerintah Kabupaten “ABC” 

Adanya kelemahan-kelemahan atas penerapan pengendalian internal pada 

prosedur belanja daerah di pemerintah Kabupaten “ABC” akan membuka peluang 

terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan SKPD baik yang dilakukan secara 

perseorangan maupun secara kolektif. Adapun bentuk-bentuk kecurangan (fraud) 

yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Kemungkinan penyalahgunaan uang persediaan dengan melakukan pengeluaran 

tidak sah. 
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Kecurangan (fraud) ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Penyalahgunaan uang dengan melakukan pengadaan barang atau jasa 

dengan nilai transaksi yang lebih rendah daripada yang dianggarkan. 

Kecurangan (fraud) ini dilakukan dengan cara melakukan pengadaan barang 

atau jasa dengan nilai transaksi yang lebih rendah dari yang dianggarkan, 

tetapi uang yang dikeluarkan sama dengan jumlah yang tercantum dalam 

DPA. Kemudian pelaku kecurangan mengambil selisih lebih dari 

pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan uang 

dengan cara ini dapat ditutupi dengan cara membuat bukti transaksi palsu 

dan membukukan dalam dokumen Penatausahaan Pengeluaran sebesar 

jumlah yang dipalsukan atau membuat Laporan pertanggungjawaban 

Pengeluaran fiktif. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh Pengguna 

Anggaran dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menekan PPTK 

dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pengeluaran belanja yang tidak 

sah tersebut. Misal, pembelian bahan kimia pada Dinas “XY” dianggarkan 

sebesar Rp 10.000.000. Namun, PPTK hanya membelanjakan dana tersebut 

sebesar Rp 7.000.000 sisa anggaran sebesar Rp 3.000.000 diambil untuk 

kepentingan pribadi. PPTK atau Bendahara Pengeluaran membuat bukti 

transaksi palsu yang tidak sesuai dengan faktur atau kuitansi yang diterima 

dari pihak ketiga untuk menutupi hal tersebut. Kemudian bukti transaksi 

tersebut dicatat pada dokumen Penatausahaan Pengeluaran dan dilaporkan 

dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. 

b. Penyalahgunaan uang dengan membuat transaksi pengeluaran belanja fiktif. 
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Sama seperti pada jenis kecurangan sebelumnya, kecurangan ini dapat 

terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pengguna Anggaran 

untuk menekan PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan 

pengeluaran belanja yang tidak sah. Kecurangan ini dilakukan dengan cara 

mencairkan sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan yang tidak dianggarkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Kecurangan ditutupi dengan cara membuat bukti pengeluaran kas palsu dan 

membebankan pengeluaran belanja tersebut ke mata anggaran belanja 

tertentu pada dokumen Penatausahaan Pengeluaran. Kemudian transaksi itu 

dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban seolah-olah merupakan 

transaksi yang sah. Kecurangan ini sulit untuk terdeteksi karena dilakukan 

secara kolektif dan mendapat otorisasi dari Pengguna Anggaran. 

c. Meminjam sementara uang persediaan untuk keperluan pribadi. 

Kecurangan (fraud) ini dapat dilakukan oleh Bendahara pengeluaran dengan 

cara meminjam sementara uang persediaan untuk keperluan pribadi dan 

pengeluaran tersebut tidak dibukukan dalam dokumen Penatausahaan 

Pengeluaran. Salah satu faktor yang dapat mendorong timbulnya 

kecurangan ini adalah penetapan uang persediaan yang terlalu tinggi 

sehingga mengakibatkan terjadinya idle cash dalam jumlah yang cukup 

besar di Bendahara Pengeluaran setiap bulannya. Faktor lain yang membuka 

peluang terjadinya kecurangan ini adalah adanya perangkapan tugas oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang persedian SKPD. 
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Kecurangan ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan atas uang 

persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran dalam interval waktu yang 

berbeda-beda dan tidak diberitahukan sebelumnya oleh Pengguna Anggaran. 

Namun, apabila kecurangan dilakukan secara kolektif, yaitu atas perintah 

Pengguna Anggaran, maka kecurangan akan sulit untuk terdeteksi karena 

tidak ada lagi pengawasan dari pihak lain di lingkungan SKPD tersebut.  

2. Pemindahan dana SKPD dari rekening di Bank Pemerintah Daerah ke bank lain 

untuk mengambil keuantungan berupa bunga bank.   

Kecurangan (fraud) ini dapat dilakukan dengan cara membuat laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran fiktif untuk mencairkan dana ganti uang 

persediaan dari rekening kas umum daerah dan memindahkannya ke beberapa 

rekening bank lain yang bukan Bank Pemerintah Daerah. Rekening bank 

tersebut dibuka atas nama pribadi untuk menutupi kecurangan. Selanjutnya, dana 

tersebut oleh SKPD bersangkutan diendapkan pada bank bersangkutan untuk 

diambil keuntungan berupa bunga bank. Hal ini bertentangan dengan 

Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 129 yang menyebutkan bahwa komisi, 

rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat 

penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan 

barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Artinya, 

pendapatan daerah berupa pendapatan bunga atas penyimpanan uang SKPD 
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pada bank bukanlah hak SKPD, melainkan hak daerah. Kecurangan ini sangat 

mungkin dilakukan terutama oleh SKPD-SKPD yang memiliki anggaran dalam 

jumlah besar mengingat pengajuan pencairan ganti uang persediaan tidak perlu 

melampirkan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Pencairan dana dapat 

dilakukan asalkan kelengkapan dokumen pengajuan terpenuhi dan jumlah dana 

yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran. 

3. Manipulasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran atau Laporan Keuangan. 

Manipulasi laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan SKPD 

dilakukan untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan dengan cara 

menggelapkan uang persediaan. Selain itu, manipulasi laporan pertanggungjawaban 

dapat juga dilakukan ketika SKPD mengalami kekurangan dana akibat 

ketidakkonsistenan rencana penggunaan dan jumlah pencairan yang dilakukan SKPD 

pertriwulan dengan jumlah yang disediakan oleh BUD. Berdasarkan dokumen DPA-

SKPD, pencairan dana oleh SKPD dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada uang 

yang disediakan oleh BUD setiap triwulannya. Padahal, pencairan dana oleh SKPD 

tidak boleh melebihi jumlah yang tercantum pada SPD pertriwulan baik pencairan 

yang dilakukan dengan menerbitkan SPP-UP, SPP-GU, maupun SPP-LS. 

Menggunakan ilustrasi yang sama, dimisalkan pada triwulan pertama jumlah 

pencairan dana yang seharusnya dilakukan oleh Dinas “XY” sebesar Rp 

2.615.000.000, sedangkan jumlah dana yang disediakan oleh BUD hanya Rp 

2.525.000.000. Selain itu, diasumsikan SPP-GU selalu diajukan pada awal bulan 

berikutnya. Maka, jumlah dana yang dicairkan serta sisa dana yang belum dicairkan 

untuk setiap bulan pada triwulan pertama adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Jumlah Pencairan Dana dan  Sisa Dana Belum Dicairkan Dinas “XY” 

untuk Setiap Bulan pada Triwulan Pertama Tahun 200A 

Bulan SP2D Jumlah Pencairan SPD yang Belum Dicairkan

2,525,000,000

Jan SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390,000,000 2,135,000,000

SP2D-UP 230,000,000 1,905,000,000

SP2D-LS BARANG DAN JASA 1,000,000,000 905,000,000

SP2D-LS BARANG DAN JASA NON PIHAK KETIGA 20,000,000 885,000,000

Feb SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390,000,000 495,000,000

SP2D-GU 85,000,000 410,000,000

Mar SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN 390,000,000 20,000,000

SP2D-GU 110,000,000 (90,000,000)  

Dari tabel di atas terlihat bahwa dana yang tersisa setelah diterbitkan SP2D-LS Gaji 

dan Tunjangan pada bulan Maret hanya Rp 20.000.000. Padahal, SPP-GU yang harus 

diajukan untuk mengganti uang persediaan yang terpakai selama bulan Februari 

sebesar Rp 110.000.000. Dikarenakan Bendahara Pengeluaran wajib membuat 

Laporan Pertanggungjawaban minimal satu kali dalam sebulan dan laporan tersebut 

merupakan syarat pengajuan ganti uang persediaan, maka Bendahara Pengeluaran 

hanya melaporkan penggunaan dana sebesar Rp 20.000.000 agar jumlah yang 

dicairkan tidak melebihi dana yang disediakan, sedangkan transaksi lainnya akan 

dilaporkan pada triwulan ketiga ketika SKPD memiliki kelebihan dana karena dana 

yang dicairkan lebih kecil daripada yang disediakan. 

 

4.7 Alternatif Pemecahan masalah 

4.7.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Belanja Daerah  

Salah satu kelemahan dalam pembentukan struktur organisasi di pemerintah 

Kabupaten “ABC” adalah adanya peluang bagi Pengguna Anggaran untuk menekan 
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Bendahara Pengeluaran agar melakukan pengeluaran belanja yang tidak sah akibat 

status Bendahara Pengeluaran yang merupakan staf pegawai SKPD. Oleh karena itu, 

Bendahara Pengeluaran SKPD yang diangkat sebaiknya berasal dari lingkungan 

SKPKD. Sebelum diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran, PNS dari SKPKD 

tersebut diikutkan diklat kebendaharaan dan memiliki sertifikat kebendaharaan. 

Dengan demikian, Bendahara Pengeluaran dapat lebih independen dalam 

melaksanakan tugasnya dan Kepala SKPD tidak dapat menekan Bendahara 

Pengeluaran agar mengikuti kemauannya sebagai Pengguna Anggaran jika 

pengeluaran atas beban APBD tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Hal ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran tidak memiliki kepentingan 

apapun atas SKPD bersangkutan. Namun, secara administrasi, Bendahara 

Pengeluaran tetap harus mempertanggungjawabkan pengelolaan uang kepada 

Pengguna Anggaran. Adanya pengangkatan Bendahara Pengeluaran dari lingkungan 

SKPKD akan menciptakan pengawasan antar fungsi di SKPD. Selanjutnya, untuk 

menghindari terjadinya praktek kolusi di lingkungan SKPD, sebaiknya dilakukan 

mutasi bendara pengeluaran dari SKPD yang satu ke SKPD lainya secara berkala. 

Selain itu, sebaiknya pada tingkat SKPD dibentuk Bagian Pembukuan untuk 

menghindari terjadinya kecurangan akibat perangkapan tugas oleh Bendahara 

Pengeluaran. Bagian ini nantinya berwenang untuk melakukan pencatatan pada 

dokumen Penatausahaan Pengeluaran atas pengeluaran belanja SKPD, membuat 

Laporan Pertanggungjawaban baik kepada BUD maupun kepada Pengguna 

Anggaran, mengajukan SPP-UP,GU, dan LS untuk memperoleh persetujuan dari 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, melaksanakan fungsi akuntansi dan 
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membuat laporan keuangan SKPD. Sementara itu, PPK-SKPD memiliki tugas untuk 

meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP UP, GU, dan LS yang disampaikan 

oleh Bagian Pembukuan, dan menyiapkan SPM. Adanya pemisahan fungsi 

kebendaharaan dan fungsi pembukuan tersebut akan menciptakan pengawasan silang 

antar bagian sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan di tingkat SKPD. 

4.7.2 Mekanisme UP, GU, dan LS pada SKPD 

Salah satu kelemahan mekanisme UP, GU, dan LS adalah ketidakakuratan 

penetapan uang persediaan yang mengakibatkan terjadinya idle cash pada SKPD. 

Ketidak akuratan perhitungan uang persediaan tersebut akibat tidak adanya ketentuan 

tentang rekening-rekening yang boleh menggunakan uang persediaan atau rekening-

rekening yang menggunakan pembayaran secara langsung. Oleh karena itu, 

pemerintah Kabupaten “ABC” seharusnya menetapkan hal tersebut dalam peraturan 

Kepala Daerah. Pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 201 disebutkan bahwa 

ketentuan batas jumlah UP/GU setiap SKPD, rekening-rekening mana yang boleh 

menggunakan UP, kapan penggunaan dana UP bisa dimintakan pertanggungjawaban 

dan hal-hal teknis lainnya diatur dengan peraturan Kepala Daerah.  

Secara prinsip, uang persediaan merupakan uang muka kerja dengan jumlah 

tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara 

Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. Jadi, uang persediaan disediakan untuk 

mempermudah pembayaran atas pengeluaran belanja unit kerja dalam jumlah yang 

kecil. Dengan demikian, penentuan uang persediaan seharusnya hanya 

memperhitungkan pengeluaran atas rekening-rekening belanja barang atau jasa yang 
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berhubungan langsung dengan kegiatan operasional SKPD. Rekening-rekening 

belanja barang atau jasa yang boleh menggunakan uang persediaan antara lain: 

Tabel 4.9 

Rekening Belanja Barang atau Jasa yang Menggunakan UP  

Kode 

Rekening 

 

Uraian 

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 

5.2.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) 

5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 

5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

 Dst…. 

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 

5.2.2.03.01 Belanja telepon 

5.2.2.03.02 Belanja air 

5.2.2.03.03 Belanja listrik 

5.2.2.03.04 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/ majalah 

5.2.2.03.06 Belanja paket/pengiriman 

 Dst…. 

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 

5.2.2.05.01 Belanja jasa service 

5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 

5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 

5.2.2.05.04 Belanja jasa KIR 

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan 

 Dst.... 

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 

 Dst…. 

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 

5.2.2.08.02 Belanja sewa sarana mobilitas air 

5.2.2.08.03 Belanja sewa sarana mobilitas udara 

 Dst…. 

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 

5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 

5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 

 Dst…. 

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 

 Dst…. 
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Kelemahan kedua mekanisme UP, GU, dan LS pada pemerintah Kabupaten 

“ABC” adalah tidak adanya ketentuan batas minimal penggunaan uang persediaan 

sebelum dapat diajukan ganti uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran. Jadi, 

pengajuan ganti uang persediaan dapat dilakukan sepanjang SPJ atas pengeluaran 

belanja periode sebelumnya telah disahkan oleh Pengguna Anggaran tanpa melihat 

saldo kas yang masih tersisa di Bendahara Pengeluaran. Hal tersebut mengakibatkan 

penumpukan kas di Bendahara Pengeluaran karena adanya pencairan uang 

persediaan yang berlebihan oleh SKPD. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten 

“ABC” harus menetapkan dalam peraturan Kepala Daerahnya mengenai batas 

penggunaan uang persediaan sebelum dapat diajukan uang persediaan.  

Penetapan batas minimal penggunaan uang persediaan tersebut harus tetap 

memperhatikan kebutuhan pengeluaran belanja SKPD. Penetapan batas minimal 

penggunaan uang persediaan jangan sampai terlalu rendah karena dapat 

menyebabkan terjadinya idle cash di Bendahara Pengeluaran atau terlalu tinggi 

sehingga SKPD mengalami kekurangan dana sampai ganti uang persediaan 

dicairkan. Semakin tinggi persentase batas minimal penggunaan uang persediaan 

yang ditetapkan, semakin kecil sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran. 

Sebaliknya, semakin rendah persentase batas minimal penggunaan uang persediaan 

yang ditetapkan, semakin besar sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran. 

Berikut ini gambaran penetapan batas minimal penggunaan uang persediaan dalam 

berbagai persentase dengan mengunakan contoh uang persediaan pada Dinas “XY”, 

yaitu sebesar Rp 230.000.000: 

 



136 

 

Tabel 4.10 

Persentase Batas Minimal Penggunan Uang Persediaan 

Batas Minimal

Penggunaan Uang Persediaan

75% 172,500,000 57,500,000

80% 184,000,000 46,000,000

85% 195,500,000 34,500,000

90% 207,000,000 23,000,000

95% 218,500,000 11,500,000

Penggunaan
Sisa uang 

Persediaan

 

4.7.3 Penentuan Jumlah SPD bagi SKPD 

Tidak dipertimbangkannya rencana penggunaan dan waktu serta jumlah 

pencairan dana atas penerbitan SPP oleh SKPD dalam penetapan SPD menyebabkan 

ketidakkonsistenan antara rencana penggunaan dan jumlah pencairan yang dilakukan 

SKPD pertriwulan dengan jumlah yang disediakan oleh BUD. Hal itu mengakibatkan 

SKPD harus mengatur kembali keuangannya agar pencairan setiap triwulannya tidak 

melebihi jumlah yang disediakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, maka BUD harus 

mempertimbangkan waktu dan jumlah pencairan dana atas pengajuan SPP oleh 

Bendahara Pengeluaran disamping memperhatikan rencana penggunaan belanja 

SKPD berdasarkan dokumen DPA-SKPD yang telah disahkan. 

Selama ini, pengeluaran belanja SKPD berpedoman pada DPA-SKPD yang 

hanya menunjukkan rencana penggunaan dana pertriwulan untuk setiap kegiatan di 

SKPD sehingga tidak diketahui secara rinci berapa jumlah pencairan uang persediaan 

dan pencairan melalui mekanisme LS yang dibebankan pada SPD setiap triwulannya. 

Oleh karena itu, seharusnya rencana penggunaan dana pertriwulan perlu dirinci lagi 

ke dalam rencana penggunaan dana setiap bulannya berdasarkan jenis pengajuan 

SPP-nya, yaitu SPP UP/GU dan SPP-LS dengan berpedoman pada DPA-SKPD. 
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Dengan demikian dapat diketahui berapa pencairan uang persediaan, pencarian uang 

ganti persediaan, dan pencairan dana LS yang dibebankan pada SPD triwulan 

bersangkutan sehingga SKPD tidak lagi mengalami kelebihan atau kekurangan dana 

setiap triwulannya karena dana yang disediakan oleh BUD telah sesuai dengan 

rencana penggunaan dan pencairan dana oleh SKPD. 

4.7.4 Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) 

Dokumen berupa bukti-bukti transaksi, yang meliputi nota, faktur, surat jalan, 

slip setoran atau transfer, slip gaji, bukti pemotongan pajak, dan lain-lain merupakan 

dasar bagi proses pembukuan. Oleh karena itu, apabila suatu laporan keuangan tidak 

didukung dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, maka laporan tersebut 

diragukan kebenarannya. Penting bagi suatu organisasi, untuk menelusuri kembali 

transaksi-transaksi yang telah dicatat ke bukti-bukti transaksi untuk membuktikan 

kebenaran, keakuratan dan keabsahan suatu transaksi. Selain itu, penelusuran 

kembali tersebut dapat membuktikan apakah telah terjadi kecurangan atau 

penyalahgunaan uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena 

itu, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran kepada 

BUD harus disertai bukti pengeluaran yang sah. Apabila jumlah pegawai menjadi 

kendala dalam penerapan aturan tersebut, maka PPKD melalui Kepala Daerah harus 

mengangkat pegawai baru. Dengan penambahan jumlah pegawai tersebut, SKPKD 

dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada SKPD tanpa 

mengesampingkan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan pengendalian internal pada prosedur belanja daerah berdasarkan 

Permendagri No.13 tahun 2006 pada Pemerintah Kabupaten “ABC” masih memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain:  

1. Kedudukan Bendahara Pengeluaran dalam struktur organisasi sebagai staf 

pelaksana pada SKPD membuat mereka sulit untuk menolak agar perintah 

Pengguna Anggaran apabila ternyata pengeluaran atas beban APBD 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, 

Bendahara Pengeluaran yang diangkat berasal dari lingkungan SKPD padahal 

pada Permendagri No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa penetapan Bendahara 

oleh kepala daerah adalah berdasarkan usulan PPKD.  

2. Adanya  perangkapan tugas oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu melakukan 

pembukuan pada dokumen Penatausahaan Pengeluaran atas pengeluaran 

belanja SKPD sekaligus sebagai pihak yang menerima, menyimpan, dan 

melakukan pembayaran atas uang persediaan. Selain itu, Bendahara 

Pengeluaran Dinas “XY” juga melakukan fungsi akuntansi dan membuat 

laporan keuangan SKPD.  

3. Perhitungan uang persediaan yang tidak cermat dalam mekanisme UP, GU, dan 

TU pada pemerintah Kabupaten “ABC” mengakibatkan adanya idle cash di 



139 

 

Bendahara Pengeluaran pada periode tertentu. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

kejelasan kejelasan tentang rekening-rekening belanja yang boleh 

menggunakan uang persediaan atau rekening-rekening belanja yang harus 

menggunakan mekanisme pembayaran langsung. Uang persediaan ditentukan 

dengan cara membagi dua belas total belanja barang atau jasa selama satu 

tahun anggaran. Padahal, di dalam pelaksanannya, ada pengadaan barang dan 

jasa yang semula dianggarkan menggunakan uang persediaan, pembayarannya 

dilakukan secara langsung.  

4. Tidak adanya batas minimal penggunaan uang persediaan sebelum dapat 

diajukan ganti uang persediaan. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan 

uang persediaan asalkan SPJ atas penggunaan uang persediaan sebelumnya 

telah disahkan dan ganti uang yang diminta tidak melebihi pagu anggaran. Hal 

ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan uang persediaan di tingkat SKPD. 

5. Adanya ketidakkonsistenan antara rencana penggunaan dan jumlah pencairan 

dana oleh SKPD dengan jumlah dana yang disediakan oleh BUD sehingga 

mengakibatkan SKPD mengalami kelebihan atau kekurangan dana pada 

triwulan-triwulan tertentu.  

6. Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka pengajuan ganti uang persediaan tidak disertai 

dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Untuk menerbitkan SP2D-GU, 

SKPKD hanya meneliti apakah kelengkapan SPM dan Laporan 

Pertanggungjawaban  telah sesuai dengan yang disyaratkan dan pengeluaran 

yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran. Hal ini bertentangan dengan 
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Permendagri Nomor.13 Tahun 2006 Pasal 132 yang menyebutkan bahwa setiap 

pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah. 

Adanya kelemahan-kelemahan atas penerapan pengendalian internal pada 

prosedur belanja daerah pemerintah Kabupaten “ABC” akan membuka peluang 

terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan SKPD baik yang dilakukan secara 

perseorangan maupun secara kolektif. Adapun bentuk-bentuk kecurangan (fraud) 

yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Kemungkinan penyalahgunaan uang persediaan dengan melakukan pengeluaran 

yang tidak sah. 

Kecurangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Penyalahgunaan uang dengan melakukan pengadaan barang atau jasa 

dengan nilai transaksi yang lebih rendah daripada yang dianggarkan. 

b. Penyalahgunaan uang dengan membuat transaksi pengeluaran belanja fiktif. 

c. Meminjam sementara uang persediaan untuk keperluan pribadi. 

2. Pemindahan dana SKPD dari rekening di Bank Pemerintah Daerah ke bank lain  

3. Manipulasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran atau Laporan Keuangan. 

 

5.1 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan tersebut adalah penelitian 

ini hanya menggunakan satu sampel, yaitu pemerintah Kabupaten “ABC”. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk 
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menggambarkan pelaksanaan pengendalian internal pada prosedur belanja daerah 

berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada daerah-daerah lain di Indonesia. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten 

“ABC” memperbaiki pengendalian internal pada prosedur belanja daerahnya agar 

tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa 

saran perbaikan yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Bendahara Pengeluaran yang diangkat, sebaiknya berasal dari lingkungan 

SKPKD. Dengan demikian, Bendahara Pengeluaran dapat lebih independen 

dalam melaksanakan tugasnya dan Kepala SKPD tidak dapat menekan 

Bendahara Pengeluaran agar mengikuti kemauannya sebagai Pengguna 

Anggaran jika ternyata pengeluaran atas beban APBD tersebut bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Bendahara 

Pengeluaran tidak memiliki kepentingan apapun atas SKPD bersangkutan. 

Meskipun demikian, secara administrasi, Bendahara Pengeluaran tetap harus 

mempertanggungjawabkan pengelolaan uang kepada Pengguna Anggaran. 

2. Sebaiknya dilakukan pemisahan antara pihak yang melakukan pembukuan 

dengan pihak yang menerima, menyimpan, dan membayarkan uang persediaan. 

Oleh karena itu, perlu dibentuk Bagian Pembukuan pada tingkat SKPD. Bagian 

ini nantinya berwenang untuk melakukan pencatatan pada dokumen 

Penatausahaan Pengeluaran atas pengeluaran belanja SKPD, membuat Laporan 
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Pertanggungjawaban baik kepada BUD maupun kepada Pengguna Anggaran, 

mengajukan SPP-UP,GU, dan LS untuk memperoleh persetujuan dari 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, melaksanakan fungsi akuntansi dan 

membuat laporan keuangan SKPD. 

3. Pemerintah Kabupaten “ABC” sebaiknya menetapkan dalam Peraturan Kepala 

Daerahnya mengenai rekening-rekening belanja barang dan jasa yang boleh 

menggunakan uang persediaan. Rekening-rekening belanja barang dan jasa 

yang dapat menggunakan uang persediaan haruslah merupakan rekening yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan operasional SKPD sehari-hari. Dengan 

demikian, tidak akan terjadi lagi idle cash di Bendahara Pengeluaran. 

4. SKPKD harus menetapkan batas minimal penggunan uang persediaan sebelum 

dapat diajukan pengisian kembali. Penetapan batas tersebut harus tetap 

memperhatikan kebutuhan SKPD, sehingga SKPD tidak akan mengalami 

kelebihan atau kekurangan dana sampai uang ganti persediaan dapat dicairkan. 

5. Penentuan dana yang disediakan untuk SKPD oleh BUD harus memperhatikan 

rencana penggunaan dan waktu serta jumlah pencairan SKPD setiap 

triwulannya. Dengan demikian, SKPD tidak lagi mengalami kelebihan atau 

kekurangan dana pada triwulan-triwulan tertentu. Oleh karena itu, SKPD perlu 

merinci lagi rencana pengeluaran belanjanya untuk setiap bulan berdasarkan 

jenis pengajuan SPP-nya, yaitu SPP UP/GU dan SPP-LS dengan berpedoman 

pada DPA-SKPD untuk mempermudah BUD dalam menetapkan jumlah dana 

bagi SKPD yang sesuai dengan jumlah pencairan dana setiap triwulannya. 
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6. Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran 

kepada BUD harus dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, 

sehingga ada pengendalian dari SKPKD atas dana yang dikelola oleh SKPD. 

Apabila jumlah pegawai menjadi kendala dalam penerapan aturan tersebut, 

maka PPKD melalui Kepala Daerah harus mengangkat pegawai baru. Dengan 

penambahan jumlah pegawai tersebut, SKPKD dapat memberikan pelayanan 

yang lebih cepat kepada SKPD tanpa mengesampingkan pengendalian atas 

pengelolaan keuangan daerah.  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Abbott, L.J., S.Parker dan G.F.Peters. (2002). Audit Committee Characteristics and 

Financial Misstatement: A Study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon 

Committee Recommendations. (on-line), 

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=319125, diakses pada 1 

Januari 2009) 

 

Abidin. (2008). Penyimpangan Penggunaan APBD: Dihubungkan dengan Ketentuan 

yang Membatasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. (on-

line), (www.majalahkonstan.com/index.php?option=com, diakses pada 16 

Januari 2009) 

 

Aheruddin. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. (on-

line), (www. sumbawanews.com/berita/opini/pengelolaan-keuangan-daerah-di-

era-otonomi-daerah, diakses pada 4 JAnuari 2009) 

 

Albrecht, C.C., W.S.Albrecht dan J.G. Dunn. (2001). Can Auditors Detect Fraud: A 

Review of the Research Evidence. Journal of Forensic Accounting. (on-line), 

2(1): 1-12, (www.rtedwards.com/journals/JFA/II-1/1.pdf, diakses 15 Januari 

2009) 

 

Amrizal. (2004). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. 

(on-line), (www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf, diakses pada 16 

Januari 2006) 

 

Arens, A.A. dan J.K.Loebbecke. (Tanpa Tahun). Auditing: Pendekatan Terpadu. 

Terjemahan oleh Amir A.Jusuf. 1997 Jakarta: Salemba Empat 

 

Aron. (2008). Tidak Adanya SPIP Lemahkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah. 

(on-line), (www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=5&id=3406, 

diakses pada 4 Januari 2009) 

 

Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. (2006). Bagan Alir Siklus 

Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006. Malang: Pemerintah Kabupaten Malang 

 

Basuki. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Kreasi Wacana 

 

Berita Baru. 2008, 13 November. Pendapatan BPK Temukan Penyimpangan 

Keuangan Daerah. (on-line), (http://www.beritabaru.com/ekbin.php?id=4597, 

diakses pada 3 Januari 2009) 



Buckhoff, T.A. (2001a). Employee Fraud: Perpetrators and Their Motivations. The 

CPA Journal. (on-line), 71(11): 72, (www. 

forensicsolutions.org/publications/Employee Fraud.pdf, diakses pada 1 Januari 

2009) 

 

Buckhoff, T.A. (2002). The Three Steps of Fraud. (on-line), (www. 

coba.georgiasouthern.edu/pdf%20files/tom_buckhoff_three.pdf, diakse pada 1 

Januari 2006) 

 

Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Penerbit Kencana  

 

Carbonara, E. (2000). Corruption and Decentralisation. (on-line), 

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=220528, diakses pada 1 

Januari 2009) 

 

Effendi, A. (2006). Fraudulent Financial Reporting:Tanggungjawab Auditor 

Independen. Makalah disajikan pada kuliah umum di Universitas Internasional 

Batam. Batam, 12 Desember 2006. (on-line), 

(muhariefeffendi.wordpress.com/.../fraudulent-financial-reporting-tanggung-

jawab-auditor-independen/, diakses pada 1 Januari 2009) 

 

Haque, M.E.,  S.Freille dan R.Kneller. (2007).  Decentralisation, Corruption And 

Economic Development. (on-line), 

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985638, diakses pada 1 

Januari 2009) 

 

Hadibroto, H.S. dan O.Witarso. (1984). Sistem Pengawasan Intern. Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia   

 

KSAP. (2007). Penyajian Dan Pengungkapan. Belanja Pemerintah. Buletin Teknis 

No. 04. (on-line), (www.ksap.org/Slide_Bultek_17042007.pdf, diakses pada 5 

Januari 2009) 

 

ICW (Indonesian Corruption Watch). (2004). Wakil Rakyat Kian Tamak. Informasi 

Publik ICW Bulan Januari-April 2004. (on-line), 

(www.antikorupsi.org/docs/4bulankorupsiindonesia.pdf, diakses pada 10 

Januari 2009) 

 

Intosai Internal Control Standards Committee. (2004). Guidelines for Internal 

Control Standards for the Public Sector. (on-line), (www. intosai.connexcc-

hosting.net/blueline/upload/1guicspubsece.pdf, diakses pada 16 Januari 2009) 

 

Irditkesad, K. (2007). Fraud (Kecurangan): Apa dan Mengapa?. (on-line), (www. 

kesad.mil.id, diakses pada 20 Januari 2009) 

 



Krismiaji. (2005). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 

 

Kominfo Broadcast. 2007, 22 November. Kelemahan Spi Penyebab Tak Tertibnya 

Pengelolaan Keuangan. (on-line), (http://www.kominfo-

broadcast.info/index.php?newsid=1241&_link=loadnews.php, diakses pada 3 

Januari 2009) 

Kompas. 2007, 17 Januari. Kerugian Korupsi Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat. 

(on-line), (http://www2.kompas.com/, diakses pada 5 Januari 2009) 

 

Kosasih, R. (1981). Auditing: Prinsip dan Prosedur. Yogjakarta: Penerbit Ananda 

 

Lampung Post. 2008, 14 November. Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul. 

(on-line), 

(http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008111400315523, 

diakses pada 3 Januari 2009) 

Lampung Post. 2008, 24 Desember. Pendapatan Terus Meningkat, Pengelolaan 

Amburadul. (on-line), 

(http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008122619405936, 

diakses pada 3 Januari 2009) 

Lister, L.M. (2007). A Practical Approach To Fraud Risk. The Internal Auditor. (on-

line), 64(6): 61, (www.entrepreneur.com/tradejournals/.../172637276.html, 

diakses pada tanggal 1 Januari 2009) 

 

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 

Penerbit Andi  

 

McNeal, A. dan J. Michelman. (2006). CPAs' Role in Fighting Fraud in Nonprofit 

Organizations. The CPA Journal. (on-line), 76(1): 60, 

(www.nysscpa.org/cpajournal/2006/106/essentials/p60, diakses pada 1 Januari 

2009) 

 

Musianti, L.S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan 

Kualitatif dalam Metode Penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. (on-

line), 4(2): 123-126, (http://puslit.petra.ac.id/journals/management/, diakses 

pada tanggal 10 Januari 2009) 

 

Oliverio, M.E. (2003). Can Internal Control Stop Management Fraud?. (on-line), 

(http://www.nysscpa.org/cpajournal/2003/0403/nv/nv4.htm, diakses pada 1 

Januari 2009) 

 

Patitilima, H. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta 



Riduan, S. (2008). Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan. (on-line), 

(www.asei.co.id/internal/docs/Asei-Kecurangan.doc, diakses pada 20 Januari 

2009) 

 

Rohim, A. (2008). Nilai Korupsi di Jawa Timur Mencapai Rp 1,3 Triliun. Tempo. 

(on-line), (http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/12/22/Berita_ 

Utama__Jatim/krn.20081222.151637.id.html, diakses pada 3 Januari 2009) 

 

Samsul, M. dan Mustofa. (1987). Sistem Akuntansi: Pendekatan Manajerial. 

Yogyakarta: Penerbit Liberty 

 

Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi Empat. Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat 

 

Seputro, H. (2006). Otonomi Daerah dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Kajian Singkat. (on-line), (http://www.scribd.com/doc/2908478/Modul-1-

Otonomi-Daerah-Reformasi-Keuangan-Daerah, diakses pada 16 Januari 2009) 

 

Simangumsong, M.P. (1989). Pokok-pokok Pengendalian intern: Langkah-langkah 

Mencegah dan Menemukan Pemborosan atau Penyelewengan. Jakarta: Karya 

Utama 

 

Suara Warga. 2008, 7 Juni. Era Otoda Korupsi Di Daerah Makin Marak. (on-line), 

(http://suarawarga.info/home/index.php?option=com_content&task=view&id=

229, diakses pada 3 Januari 2009) 

Sugiyono. (2008a). Mengenang Kepmendagri 29/2002 Pengelolaan Keuda.  (on-

line), (http://keuangan-daerah.blogspot.com/, diakses pada 5 Januari 2009) 

 

Sugiyono. (2008b). Telaah Kritis Permendagri No. 13/2006 dan Implementasinya di 

Daerah. (on-line), (http://keuangan-daerah.blogspot.com/2008/02/telaah-kritis-

permendagri-no-132006.html, diakses pada 4 Januari 2009) 

 

Syarifuddin. (2008). Internal Control: Sebuah Tinjauan Teoritis. (on-line), 

(http://syarifuddin1978.wordpress.com/2008/10/28/internal-control/, diakses 

pada 4 Januari 2009) 

 

Tanjung, A.H. (2008). Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah: Konsep 

dan Aplikasi. Bandung:  CV. Alfabeta 

 

Tim Redaksi Fokus Media. (2007). Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Bandung: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 

 

Tipgos, M.A. (2002). Why management fraud is Unstoppable. The CPA Journal. (on-

line), 72(12): 34, (www. 



findarticles.com/p/articles/mi_qa5346/is.../ai_n21322766/, diakses pada 1 

Januari 2009) 

 

Tunggal, A.W. (1995a). Audit Manajemen Kontemporer. Jakarta: Ruka Puri Emas 

 

Tunggal, A.W. (1995b). Konsep-konsep Dasar Pengendalian Intern. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta 

 

Usman, H. dan P.S.Akbar. (2003). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara 

 

Wahyana, M. (2008). Jenis-Jenis Fraud. (on-line), 

(http://mettoewahyana.blogspot.com/2008/10/berbagai-jenis-fraud.html, 

diakses pada 5 Januari 2009) 

 

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik 

Negara Di Indonesia. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 

IX. Padang, 23-26 Agustus 2006. (on-line), 

(https://info.perbanasinstitute.ac.id/makalah/K-AKPM19.pdf, diakses pada 13 

Januari 2009) 

 

W.S.Albrecht et al. (2006). Fraud Examination. South Western, a Division of 

Thomson Learning 

 

Yunus, H. (1981). Sistem Akuntansi. Jogjakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi 

universitas Gajah Mada 

 

Zaki, B. 2002. Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: 

BPFE 

 

------------. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan 

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

 

------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahum 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

 

------------. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 



Lampiran 1 

KERANGKA WAWANCARA ATAS PENERAPAN PENGENDALIAN 

INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

A Struktur Organisasi dan Otorisasi 

1 Bagian apa saja pada unit kerja SKPKD/SKPD yang terlibat dalam prosedur 

belanja daerah pada pemerintah Kabupaten “ABC”? 

2 Apa saja tugas dan wewenang dari masing-masing bagian tersebut? 

3 Apakah ada peraturan tertulis mengenai tugas dan wewenang dari masing-

masing bagian tersebut? 

4 Bagaimanakah hubungan koordinasi antar masing-masing bagian tersebut? 

B Rancangan dan Penggunaan Dokumen 

1 Dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur belanja daerah di tingkat 

SKPKD/SKPD pada pemerintah Kabupaten “ABC”? 

2 Apa fungsi dari masing-masing dokumen tersebut? 

3 Kapan masing-masing dokumen tersebut dibuat? 

4 Siapkah yang membuat atau menyiapkan masing-masing dokumen tersebut? 

5 Siapa sajakah yang berhak untuk mengotorisasi setiap dokumen tersebut ? 

6 Berapa rangkap masing-masing dokumen tersebut dibuat dan kepada siapa 

sajakah dokumen itu didistribusikan? 

C Pengendalian Tambahan (Anggaran) 

1 Dokumen apakah yang digunakan sebagai dasar pengeluaran belanja daerah? 

2 Siapakah yang membuat atau menyiapkan dokumen tersebut 



3 Siapakah yang berhak untuk mengotorisasi dokumen tersebut? 

 Pengendalian Tambahan (Laporan Pertanggungjawaban) 

1 Apakah ada prosedur pertanggungjawaban yang dilakukan atas uang yang 

dikelola? 

2 Jika  ada, kapankah prosedur pertanggungjawaban tersebut dilakukan? 

3 Siapakah yang berhak untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut? 

4 Siapakah yang berhak untuk mengotorisasi laporan pertanggungjawaban 

tersebut? 

E Uang Persediaan 

1 Berapakah batas uang persediaan yang diberikan bagi setiap SKPD? 

2 Rekening-rekening belanja apa saja yang diperbolehkan menggunakan uag 

persediaan? 

3 Siapakah yang mengelola uang persediaan? 

4 Berapa batas minimal penggunaan uang persediaan sebelum dapat diajukan 

pengisian kembali? 

5 Kapankah pengisian kembali uang persediaan tersebut dapat dilakukan? 

6 Dokumen apa sajakah yang digunakan saat pengajuan pengisian kembali uang 

persediaan 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

1. SPP-UP 

 surat pengantar SPP-UP 

 ringkasan SPP-UP 

 rincian SPP-UP 

 salinan SPD 

 draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 

 Pengawasan Mata Anggaran Per Kegiatan yang diajukan 

 kwitansi yang ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran  

 

2. SPP-GU 

 surat pengantar SPP-GU 

 ringkasan SPP-GU 

 rincian SPP-GU 

 salinan SPD 

 surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas 

penggunaan dana SPP-UP dan GU sebelumnya 

 draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 

 Pengawasan Mata Anggaran Per Kegiatan yang diajukan 

 kwitansi yang ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran 

 

3. SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

 surat pengantar SPP-LS 

 ringkasan SPP-LS 

 rincian SPP-LS 

 salinan SPD 

 draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 

 Pengawasan Mata Anggaran Per Kegiatan yang diajukan 

 kwitansi yang ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran 

 pembayaran gaji induk 

 gaji susulan 

 kekurangan gaji 



 gaji terusan 

 uang duka wafat atau tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk, gaji 

susulan, kekurangan gaji, atau uang duka wafat atau tewas 

 SK CPNS 

 SK PNS 

 SK kenaikan pangkat 

 SK jabatan 

 kenaikan gaji berkala 

 surat pernyataan pelantikan 

 surat pernyataan masih menduduki jabatan 

 surat pernyataan melaksanakan tugas 

 daftar keluarga (KP4) 

 fotokopi surat nikah 

 fotokopi akte kelahiran 

 surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji 

 daftar potongan sewa rumah dinas 

 surat keterangan masih sekolah atau kuliah 

 surat pindah 

 surat kematian 

 SSP PPh Pasal 21 

 peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota 

DPRD 

 

4. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa 

 surat pengantar SPP-LS 

 ringkasan SPP-LS 

 rincian SPP-LS 

 salinan SPD 

 salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait 

 Pengawasan Mata Anggaran Per Kegiatan yang diajukan 

 kwitansi yang ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran 

 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib 

pajak dan wajib pungut 

 surat perjanjian kerjasama atau kontrak antara pengguna anggaran dengan 

pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga 

 berita acara penyelesaian pekerjaan 

 berita acara serah terima barang dan jasa 

 berita acara pembayaran 

 kwitansi bermeterai, nota atau faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan 

PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran 

 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau 

lembaga keuangan non bank 



 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman atau hibah luar 

negeri 

 berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga atau rekanan 

serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang 

diperiksa 

 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di 

luar wilayah kerja 

 surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK 

apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 

 foto, buku atau dokumentasi tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan 

 potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 

surat pemberitahuan jamsostek) 

 khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan 

biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan 

dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan 

waktu pekerjaan dan bukti penyewaan atau pembelian alat penunjang serta 

bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. 

 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Tanggal  : 
Nama  : 
NIP  : 
Tanda Tangan : 
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Lampiran 14 

 



Lampiran 15 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN  
(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN) 
Nomor : 001/2.0X.20X.0X/LS/200A 

 
RINGKASAN 

 
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD Rp 10.100.000.000        (I) 

RINGKASAN SPD 

No.Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1. XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A 1 Januari 200A Rp 2.525.000.000     

2.    

JUMLAH Rp 2.525.000.000          (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan Rp 7.575.000.000          (I-II) 

  

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU Rp            0 

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp            0 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp            0 

JUMLAH Rp            0                    (III) 

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan  Rp 2.525.000.000       (II-III) 

 
                                                    Kabupaten “ABC”, 1 Januari 200A 
                                                                                 Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                                      WENI 

                            NIP.4X4 3X3 2X2 

 

Lampiran 16 

PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN  

(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN) 
Nomor : 001/2.0X.20X.0X/LS/200A 

 
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 

BULAN:  Januari 200A 

NO Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah 

1 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 300,000,000 

2 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 22,500,000 

3 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 15,000,000 

4 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 15,000,000 

5 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 15,000,000 

6 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 15,000,000 

7 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7,500,000 

TOTAL 390.000.000 

Terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah 

                                                                                             Kabupaten “ABC”, 1 Januari 200A 
                                                                                 Bendahara Pengeluaran                                                                                                    
                                                                                                                     WENI 

                           NIP.4X4 3X3 2X2 



Lampiran 17 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 

Nomor : 002/2.0X.20X.0X/UP/200A 
 

RINGKASAN 
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 00X Tanggal 1 Januari 200A tentang Penetapan 

Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD Dinas “XY” sejumlah Rp 230.000.000. 

Terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah 

                                                                                Kabupaten “ABC”, 2 Januari 200A 
                                                                                Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                       WENI 
                            NIP.4X4 3X3 2X2 

 

 

 

 

Lampiran 18 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
Nomor : 002/2.0X.20X.0X/UP/200A 

 
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 

 

NO Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah 

1 5.2.2 Barang dan Jasa 230.000.000 

2    

3    

TOTAL 230.000.000 

Terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah 

         
               Kabupaten “ABC”, 2 Januari 200A 
                                                                                Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                       WENI 
                            NIP.4X4 3X3 2X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 19 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  

(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 
Nomor : 003/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 
RINGKASAN 

 
RINGKASAN KEGIATAN 

1. Program                                                                : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 
2. Kegiatan                                                                : Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

Menular Ternak 
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD   : 2.0x.0x.00.00.5.2 
4. Nama Perusahaan                                                 : 
5. Bentuk Perusahaan                                               : a. PT/NV     b. CV     d. Firma    e. Lain-Lain 
6. Alamat Perusahaan                                               : 
7. Nama Pimpinan Perusahaan                                 :           
8. Nama dan Nomor Rekening Bank                         : Bank Jatim / 011100xxxx 

9. Nomor Kontrak                                                       : 
10. Kegiatan Lanjutan                                                  : Ya/Bukan 
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan                                : 
12. Deskripsi Pekerjaan                                               : 

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD 
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD Rp 10.100.000.000        (I) 

 

RINGKASAN SPD 
No.Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1. XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A 1 Januari 200A Rp 2.525.000.000     

2.    

JUMLAH Rp 2.525.000.000         (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan Rp 7.575.000.000        (I-II) 

 
RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU Rp      78.000.000 

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp    390.000.000 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp            0 

JUMLAH Rp    468.000.000          (III) 

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan  Rp 2.057.000.000       (II-III) 

 
                         Mengetahui,                                                      Kabupaten “ABC”, 22 Januari 200A 
      Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                                          Bendahara Pengeluaran 
                          GANDI                                                                                          WENI 
                   NIP.0X1 0X1 0X2                                                                       NIP.4X4 3X3 2X2 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  
(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 

Nomor : 003/2.0X.20X.0X/GU/200A 
 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 

NO Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah 

1 5.2.3.19.12 

 

Pengadaan Alat-alat Kedokteran 

Hewan 

1.000.000.000 

2    

3    

TOTAL 1.000.000.000 

Terbilang: Satu Miliar Rupiah 

 
                         Mengetahui,                                                      Kabupaten “ABC”, 22 Januari 200A 
      Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                                          Bendahara Pengeluaran 
                          GANDI                                                                                          WENI 
                   NIP.0X1 0X1 0X2                                                                       NIP.4X4 3X3 2X2 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  

(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 
Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 
RINGKASAN 

 

RINGKASAN KEGIATAN 

13. Program                                                                : Peningkatan Hasil Produksi Peternakan 
14. Kegiatan                                                                : Pembibitan dan perawatan ternak 
15. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD   : 2.0x.0x.00.00.5.2 
16. Nama Perusahaan                                                 : 
17. Bentuk Perusahaan                                               : a. PT/NV     b. CV     d. Firma    e. Lain-Lain 
18. Alamat Perusahaan                                               : 
19. Nama Pimpinan Perusahaan                                 :           
20. Nama dan Nomor Rekening Bank                         : Bank Jatim / 060500xxxx 

21. Nomor Kontrak                                                       : 
22. Kegiatan Lanjutan                                                  : Ya/Bukan 
23. Waktu Pelaksanaan Kegiatan                                : 
24. Deskripsi Pekerjaan                                               : 

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD 
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD Rp 10.100.000.000        (I) 

 

RINGKASAN SPD 
No.Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1. XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A 1 Januari 200A Rp 2.525.000.000     

2.    

JUMLAH Rp 2.525.000.000         (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan Rp 7.575.000.000        (I-II) 

 
RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU Rp      82.000.000 

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp    390.000.000 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp 1.000.000.000 

JUMLAH Rp 1.472.000.000          (III) 

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan  Rp 1.053.000.000       (II-III) 

 
                                                                                          Kabupaten “ABC”, 28 Januari 200A 
                                                                                Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                       WENI 
                            NIP.4X4 3X3 2X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 22 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG ATAU JASA  

(SPP-LS BARANG ATAU JASA) 
Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 

 

NO Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah 

1 5.2.1.01.01 

 

Honorarium Panitia Pelaksana 

KegiatanHewan 

20.000.000.000 

2    

3    

TOTAL 20.000.000.000 

Terbilang: Satu Miliar Rupiah 
 
                                                                                          Kabupaten “ABC”, 28 Januari 200A 
                                                                                Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                       WENI 
                            NIP.4X4 3X3 2X2 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 

Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 
RINGKASAN 

 
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD Rp 10.100.000.000        (I) 

RINGKASAN SPD 

No.Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1. XX1/1X1/SPD/1X1.XX1/200A 1 Januari 200A Rp 2.525.000.000     

2.    

JUMLAH Rp 2.525.000.000          (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan Rp 7.575.000.000          (I-II) 

  

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU Rp      85.000.000 

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp    390.000.000 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp 1.020.000.000 

JUMLAH Rp 1.495.000.000          (III) 

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan  Rp 1.030.000.000       (II-III) 

 
                                                                                             Kabupaten “ABC”, 2 Februari 200A 
                                                                                 Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                        WENI 
                              NIP.4X4 3X3 2X2 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 
Nomor : 004/2.0X.20X.0X/GU/200A 

 
RINCIAN PENGGUNAAN DANA 

 

NO Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah 

1 5.2.2.01.01 

 

Alat Tulis Kantor 1.000.000 

2 5.2.2.01.02 

 

Dokumen/Administrasi tender 2.000.000 

3 5.2.2.02.03 

 

Bibit Ternak 40.000.000 

4 5.2.2.02.05 

 

Bahan Kimia 3.000.000 

5 5.2.2.02.07 

 

Bahan Makanan/Pakan Ternak 20.000.000 

6 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.000.000 

7 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.000.000 

8 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.000.000 

9 5.2.2.03.07 

 

Sertifikasi 1.000.000 

10 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000 

11 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000 

12 5.2.2.07.03 Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000 

13 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000 

14 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000 

15 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000 

16 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah 

2.000.000 

17 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.000.000 

TOTAL 85.000.000 

Terbilang: Delapan Puluh Lima Juta Rupiah 
                                                                                            
                                                                                            Kabupaten “ABC”, 2 Februari 200A 
                                                                                 Bendahara Pengeluaran 
                                                                                                        WENI 
                              NIP.4X4 3X3 2X2 
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KWITANSI PENCAIRAN DANA 

 

 

Tahun Anggaran : ...................                                Kode Rekening  : ....................... 
Sumber Dana      : ...................                                No. Bukti Kas    : ....................... 

 
Sudah terima dari     : ............................................................................................................... 

Jumlah uang             : .............................................................................................................. 

Buat Pembayaran     : ............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

 

“ABC”,....../....../200..... 

         Yang menerima, 

  Bendahara Pengeluaran 

                TTD 

               WENI 

     NIP.4X4 3X3 2X2 

 

       Mengetahui,                          
 

Pengguna Anggaran                    PPK-SKPD                  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

             TTD                                       TTD                                             TTD 
 
             DIDI                                      ANA                                      .......................... 
  NIP.5X1 0X2 5X3                 NIP.4X1 4X1 4X1                        NIP. ...................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH : Rp ............................... 
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PEMERINTAH KABUPATEN “ABC” 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 
TAHUN ANGGARAN 200A 

 

        Format: UP/GU/LS 
        Nomor SPM:  ......................... 

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN “ABC” 

Supaya menerbitkan SP2D kepada: 

SKPD                                                           :....................... 

Bendahara Pengelauaran/Pihak Ketiga *)  :........................ 

Nomor rekening Bank                                  :....................... 

NPWP                                                          :....................... 

Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SPD :........................                              

Potongan-potongan 

No Uraian Jumlah Keteranga
n 

1 
Iuran Wajib 
Pegawai Negeri 

Rp.........  

2 
Tabungan 
Perumahan 
Pegawai 

Rp.........  

3    

Untuk Keperluan :.............................................................. 

........................................................................................... 

1. Belanja Langsung **) 

2. Belanja Tidak langsung **) 

4    

Jumlah Potongan Rp.........  

Pembebanan Pada Nomor Rekening Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) 

Kode Rekening Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 
Keteranga

n 

  Rp......... 1 PPN Rp.........  

   2 PPh Pasal 21 Rp.........  

       

   Jumlah Rp.........  

   Jumlah SPM Rp.........  

   Uang sejumlah  :................................................... 
..............................................................................    

   

Kabupaten “ABC”,....../....../200A 
Kepala SKPD 

 
Didi 

NIP.5x1 0x2 5x3 

   

Jumlah SPP yang Diminta Rp......... 

Nomor dan Tanggal SPP :.................................................. 

*) coret yang tidak perlu 
**) pilih yang sesuai 

SPM ini sah apabila sudah ditandatangani dan di stempel oleh SKPD 
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Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten “ABC” 

 

Unsur SPI Evaluasi Permendagri No.13 Tahun 2006 Evaluasi Implementasi 

1 Lingkungan Pengendalian 

a. Kepemimpinan yang kondusif 

 Pimpinan instansi pemerintah 

menyelenggarakan akuntansi dan 

anggaran untuk pengendalian kegiatan 

dan evaluasi kinerja.                                          

 

 

- Pasal 10 menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat 

pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas 

untuk menyusun DPA. Rancangan DPA-SKPD merinci 

sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran 

yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan 

rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan 

yang diperkirakan.  

 

- Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa 

rencana penarikan dana belanja setiap triwulan selama tahun 

anggaran pada dokumen DPA-SKPD disesuaikan dengan 

rencana kebutuhan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan. 

Oleh karena itu, tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap 

triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang 

direncanakan dalam satu tahun anggaran. 

 

 

 

 

- Pasal 220 menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 

wajib menyusun dan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban  kepada Kepala SKPD melalui PPK-

SKPD dan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya 

 

 

- Kepala SKPD (Dinas  “XY) telah melakukan tugas untuk 

menyusun DPA-SKPD  

 

 

 

 

 

 

- Rencana penarikan dana belanja Dinas “XY” yang tercantum 

dalam DPA-SKPD disesuaikan dengan rencana kebutuhan, 

Namun, pemerintah Kabupaten “ABC” menentukan jumlah 

SPD dengan cara membagi empat dari total belanja daerah 

yang dianggarkan. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit 

dalam Permendagri No.13 Tahun 2006, seharusnya  SPD 

disusun berdasarkan rencana kebutuhan karena SPD dibuat 

berdasarkan DPA-SKPD sehingga jumlah dana yang 

disediakan oleh BUD harus sesuai dengan rencana 

kebutuhan SKPD setiap triwulan, 

 

- Bendahara Pengeluaran SKPD “Dinas XY” telah secara rutin 

menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, 

baik kepada Kepala SKPD meupun PPKD setiap bulannya. 

Dari laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diketahui 

berapa anggaran belanja daerah yang telah digunakan 

sampai periode bersangkutan 

 b. Pembentukan struktur organisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan 

 

 

 

 



 Memberikan kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab dalam instansi 

pemerintah                                                                                                                       

                                                                        

 

 

                         

                                

 

 

 

 

 

         

 Memberikan kejelasan hubungan dan 

jenjang pelaporan intern dalam instansi 

pemerintah 

Permendagri telah memberikan pedoman yang jelas atas 

pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk setiap pejabat 

yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, 

yaitu. 

- Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah 

melibatkan dua satuan kerja, yaitu SKPKD dan SKPD. 

- Pasal 5-14 menjabarkan mengenai tugas dan wewenang 

setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang meliputi Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, 

PPKD (BUD/Kepala SKPD), Kuasa BUD, Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang (Kepala SKPD), PPTK-SKPD, 

PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran 

 

Permendagri telah memberikan pedoman yang jelas mengenai 

hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam pelaksanaan 

pengelolaan belanja daerah, yaitu: 

- Pasal 7 menyebutkan bahwa PPKD bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui 

sekretaris daerah. 

- Pasal 8 menyebutkan bahwa Kuasa BUD bertanggungjawab 

atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD 

- Pasal 10 menyebutkan bahwa Kepala SKPD 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

- Pasal 12 menyebutkan bahwa PPTK bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran 

- Pasal 14 menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 

secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administrasi 

bertanggungjawab kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, 

pembagian wewenang untuk setiap bagian, dan hubungan dan 

jenjang pelaporan di Pemerintah Kabupaten “ABC” telah sesuai 

dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 seperti yang tertuang 

dalam Peraturan Bupati “ABC” No.22 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Dinas “WZ”, dan Surat Keputusan 

Bupati “ABC” No.21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

Dinas “XY” 

 

 

 

 c. Pendelegasian wewenang dan 

tanggungjawab yang tepat 

 Wewenang diberikan kepada pegawai 

yang tepat sesuai dengan tingkat 

                                                                            

                                                                                                

Secara umum, pembagian wewenang dan tugas kepada setiap 

pejabat berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 telah sesuai 

 

 

Dikarenakan PPK-SKPD tidak melakukan penatausahaan dan 

meyimpan bukti-bukti transaksi, maka fungsi akuntansi dan 



tanggungjawabnya dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang  

terdesentralisasi. Namun, ada satu kejanggalan dalam 

permendagri tersebut menyangkut pembagian wewenang, yaitu 

pejabat yang berwenang melaksanakan akuntansi dan 

menyiapkan laporan keuangan SKPD adalah PPK-SKPD. 

Padahal, PPK-SKPD hanya berwenang untuk meneliti 

kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran. Sedangkan pejabat yang berwenang 

melakukan penatausahaan belanja daerah ke dalam dokumen 

penatausahaan berdasarkan bukti transaksi adalah Bendahara 

Pengeluaran (Pasal 209).  

 

penyiapan laporan keuangan SKPD pada Dinas “XY” secara 

teknis dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran meskipun 

berdasarkan job description tugas ini merupakan kewenangan 

PPK-SKPD. Dengan demikian, Bendahara Pengeluaran 

melakukan perangkapan tugas yaitu bagian yang melakukan 

pembayaran sekaligus melakukan pencatatan. Dari sudut 

pandang pengendalian internal, perangkapan tugas ini tidak boleh 

dilakukan. 

2 Penilaian Risiko 

 Identifikasi risiko yang berasal dari faktor 

eksternal dan internal, yaitu risiko yang 

timbul akibat adanya peraturan perundang-

undangan baru, risiko yang timbul akibat 

kebijakan yang tidak jelas, dan risiko yang 

timbul akibat perkembangan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pasal 331 menyebutkan bahwa Pada saat peraturan menteri 

ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang 

belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan 

menteri ini dinyatakan tetap berlaku. Permendagri No.13 

Tahun 2006 ini telah direvisi dengan Permendagri No.59 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 

Tahun 2006 yang harus diterapkan oleh daerah paling lambat 

pada awal tahun anggaran 2009. 

 

- Permendagri No.13 Tahun 2006 tidak mempertimbangkan 

Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Padahal, proses 

pengadaan barang dan jasa berkaitan erat dengan proses 

pengeluaran kas pemerintah daerah.  

 

- Pasal 201 menyebutkan bahwa ketentuan batas jumlah 

UP/GU setiap SKPD, rekening-rekening mana yang boleh 

menggunakan UP, kapan penggunaan dana UP bisa 

dimintakan pertanggungjawaban dan hal-hal teknis lainnya 

diatur dengan peraturan Kepala Daerah. Artinya, tinggi 

rendahnya risiko yang mungkin dapat timbul tergantung pada 

 

- Dikarenakan Permendagri No.59 Tahun 2007 bukanlah 

merupakan peraturan pengganti, tetapi merupakan revisi dari 

Permendagri No.13 Tahun 2006, maka pemerintah Kabupaten 

“ABC” mendasarkan pengelolaan keuangannya pada 

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.59 

Tahun 2007. 

 

 

 

 

- Pemerintah Kabupaten Malang disamping telah menerapkan 

Permendagri No.13 Tahun 2006 juga telah menerapkan 

Kepres No.80 Tahun 2003. 

 

 

 

- Pada pemerintah Kabupaten “ABC” telah ditetapkan 

mengenai ketentuan batas UP/GU setiap SKPD, yaitu 

seperduabelas dari total belanja barang dan jasa dan telah 

ditetapkan juga tentang waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP. Namun, 

pada pemerintah Kabupaten “ABC”  tidak menetapkan tentang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifikasi faktor lain yang dapat 

meningkatkan risiko, yaitu risiko yang timbul 

akibat keterbatasan anggaran dan risiko 

yang timbul akibat pelanggaran penggunaan 

dana atau ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  

kualitas peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan.  

 

 

 

 

- Pasal 241 menyebutkan bahwa Prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses 

mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. Artinya, permendagri ini telah mempertimbangkan 

risiko yang mungkin dapat timbul akibat perkembangan 

teknologi. 

 

- Pasal 197 menyebutkan bahwa pengeluaran kas atas beban 

APBD dilakukan berdasarkan SPD yang dapat diterbitkan 

perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan 

ketersediaan dana atau kemampuan keuangan daerah. 

Artinya, permendagri ini telah telah mempertimbangkan risiko 

yang mungkin dapat timbul akibat keterbatasan anggaran 

yang dimiliki oleh daerah. 

 

- Pasal 315 menyebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri 

sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena 

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban 

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan 

keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Artinya, 

permendagri ini telah telah mempertimbangkan risiko yang 

mungkin dapat timbul akibat pelanggaran penggunaan dana 

atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

 

rekening-rekening mana yang boleh menggunakan UP. Hal ini 

mengakibatkan penentuan jumlah UP untuk setiap SKPD 

terlalu besar karena pada pelaksanaannya ada pengeluaran 

belanja yang pembayarannya dilakukan dengan 

menggunakan mekanisme LS. 

- Pada Dinas “XY” baik proses penatausahaan pengeluaran ke 

dalam dokumen penatausahaan maupun proses akuntansi 

telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

- Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, 

maka SPD pada pemerintah Kabupaten “ABC” diretbitkan 

pertriwulan. Dengan demikian, pencairan dana oleh SKPD 

tidak boleh melebihi jumlah yang tercantum pada SPD 

pertriwulan baik pencairan yang dilakukan dengan 

menerbitkan SPP-UP, SPP-GU, maupun SPP-LS. 

 

 

- Dengan adanya ketentuan tersebut maka pada prakteknya 

setiap orang yang secara sengaja diketahui melakukan 

penyimpangan dapat dituntut untuk melakukan 

pertanggungjawaban. 

 

 

 

 

 

 



3 Kegiatan Pengendalian 

a. Pemisahan Fungsi 

 

Secara garis besar, permendagri telah memisahkan antara 

pejabat yang melaksanakan program atau kegiatan (PPTK), 

Bendahara Pengeluaran, pejabat yang melakukan pengujian atas 

pengajuan permintaan pembayaran (PPK-SKPD), dan pejabat 

yang melakukan pembebanan dan perintah membayar (Kepala 

SKPD). Namun, permendagri ini memungkinkan adanya 

perangkapan tugas oleh Bendahara Pengeluaran. Pasal 1 

menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

 

 

Adanya ketentuan mengenai Bendahara Pengeluaran seperti 

yang terdapat pada Permendagri No.13 TAhun 2006, maka 

Bendahara Pengeluaran “Dinas XY” selain menyimpan dan 

membayarkan UP, dia juga melakukan penatausahaan 

pengeluaran belanja sekaligus membuat laporan 

pertanggungjawaban atas UP yang diikelolanya tersebut. Hal ini 

tidak menyalahi aturan, tetapi dari sudut pengendalian internal hal 

ini tidak diperbolehkan. Selain itu, Bendahara Dinas “XY” juga 

melakukan fungsi akuntansi SKPD. 

 b. Otorisasi atas transaksi dan kejadian 

yang penting 

Pasal 15 menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi 

yangberarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan belanja pada tahun 

yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 122 yang 

menyebutkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam 

APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran 

belanja dan pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran 

belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 

cukup tersedia dalam APBD. Pasal-pasal tersebut menunjukkan 

bahwa transaksi pengeluaran kas atas beban belanja daerah 

hanya dapat dilakukan jika telah dianggarkan (diotorisasi) dalam  

APBD. 

 

Meskipun telah disebutkan bahwa pengeluaran belanja hanya 

dapat dilakukan jika telah dianggarkan pada APBD, tetapi dalam 

prakteknya seringkali ditemukan pengeluaran belanja yang 

menyimpang dari yang telah dianggarkan. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pengguna 

Anggaran untuk menekan Bendahara Pengeluaran agar 

melakukan pengeluaran belanja yang tidak sah. Oleh karena itu, 

Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 14 menyebutkan bahwa  

penetapan Bendahara Pengeluaran oleh Kepala Daerah 

berdasarkan usulan PPKD. Artinya, Bendahara Pengeluaran 

SKPD yang diangkat seharusnya berasal dari SKPKD. Namun, 

seringkali Bendahara Pengeluaran berasal dari lingkungan SKPD 

seperti halnya yang terjadi pada Dinas “XY”. Dengan demikian, 

Bendahara Pengeluaran akan mengalami kesulitan menolak 

perintah atasan untuk melakukan pengeluaran yang tidak sah. 

 

 c. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu 

atas transaksi dan kejadian 

Pasal 184 mengenai Azas Umum Penatausahaan Keuangan 

Daerah menyebutkan bahwa Pengguna anggaran, bendahara 

pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau 

menguasai uang, barang, atau kekayaan daerah wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan 

Pada praktiknya, pencatatan yang akurat dan tepat waktu akan 

sulit untuk dilakukan jika pada SKPD ada perangkapan tugas, 

yaitu antara bagian yang menyimpan uang dan bagian yang 

melakukan pembukuan. Hal ini dikarenakan ada peluang bagi 

seseorang yang berwenang menyimpan uang untuk menutupi 



perundang-undangan. Selain itu, Pejabat yang menandatangani 

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat 

bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas 

pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran 

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 

dimaksud. 

 

penyelewengan yang dilakukan dengan membuat pencatatan 

atau laporan fiktif. Oleh karena itu, sebaiknya pada SKPD (Dinas 

“XY) dibentuk bagian pembukuan sehingga Bendahara 

Pengeluaran tidak melakukan perangkapan tugas. 

4 Informasi dan Komunikasi 

 Informasi disediakan tepat waktu agar dapat 

dilaksanakannya pemantauan kejadian, 

kegiatan, dan transaksi sehingga 

memungkinkan dilakukannya tindakan 

korektif secara cepat. 

 

 

 

 Informasi keuangan yang memadai sudah 

disediakan guna mendukung penyusunan 

pelaporan keuangan 

 

- Pasal 220 menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 

secara administratif wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran atas penggunaan UP/GU 

kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, Bendahara 

Pengeluaran juga secara fungsional wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD 

selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

- Pasal 132 menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja 

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-

bukti tersebut harus disertakan dalam penyampaian laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD (Pasal 216) 

 

- Bendahara Pengeluaran SKPD “Dinas XY” telah secara rutin 

menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, 

baik kepada Kepala SKPD meupun PPKD setiap bulannya. 

Dari laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diketahui 

berapa anggaran belanja daerah yang telah digunakan sampai 

periode bersangkutan. 

 

 

 

- Pada pemerintah Kabupaten “ABC”, penyampaian laporan 

pertanggungjawaban kepada PPKD tidak disertai dengan bukti 

transaksi yang lengkap dan sah. PPKD hanya mensyaratkan 

kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana dan 

permintaan dana  yang diajukan tidak boleh melebihi pagu 

anggaran. Dengan demikian, PPKD tidak mengetahui apakah 

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat telah sesuai 

dengan realisasinya. 

 

5 Pemantauan Pengendalian Intern 

 

Pasal 314 menyebutkan bahwa pemeriksaan dan 

pertanggunjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap akhir tahun anggaran, BPK-RI melakukan pemeriksaan 
secara rutin atas laporan keuangan Dinas “XY” untuk memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan sistem 
pengendalian intern 
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