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Penggunaan Aplikasi E- Finance
Pengertian E- Finance
E- Finance adalah Aplikasi yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan
peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas
dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan , belanja dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dasar Implementasi E- Finance
Sesuai ketentuan :





Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur
tentang penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)berbasis akrual.

Dan Pada tahun 2015 diharapkan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di
daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis).

Manfaat E- Finance
-

-

-

Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan mengevaluasi kinerja pemerintah agar
lebih efisien.
Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan
pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan
kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.
Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi
kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang
baik atas sumberdaya tersebut.

Target E- Finance

PT STI membangun Aplikasi E- Finance untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam hal
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 dan yang mengatur
tentang penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual PP 71 tahun 2010.
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Login Aplikasi E- Finance
Akses aplikasi E- Finance ini yaitu dengan melakukan akses melalui browser dimana aplikasi ini di
pasang, sebagai contoh jika aplikasi di pasang di local ketikkan di web browser
http://localhost/e-Finance
Untuk dapat mengakses ke dalam aplikasi E- Finance membutuhkan username dan pasword. Hal ini
diharapkan untuk menjaga keamanan data bagi pengguna aplikasi ini. Masukkan username dan
password untuk dapat mengaksesnya.

Gambar 1. Login Ke E- Finance
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Beranda

Gambar 2. Contoh Login Beranda

E- finance icon
Didalam aplikasi ini terdapat banyak icon diantaranya icon/tombol/button di daftar dan di formulir.
Setiap icon diberikan nama sesuai dengan fungsinya. Dibawah ini akan dijelaskan permasing-masing
tombol.
Icon atau tombol di setiap formulir adalah sama
Icon atau tombol

Fungsi
Sebelumnya, untuk melihat record sebelumnya
atau formulir sebelumnya. Jika record baru maka
sebelumnya akan disable.
Berikutnya, untuk melihat record setelahnya
dari formulir yang aktif.
Simpan , untuk icon ini memiliki 2 fungsi simpan
adalah menyimpan formulir entrian. Simpan &
buat baru adalah untuk menyimpan formulir
entrian aktif dan menampilkan formulir entrian
baru dengan data kosong.
Cetak, untuk mencetak hasil formulir kedalam
hasil laporan formulir. Cara cetak ditampilkan
dalam bebrapa bentuk Pdf, xls, word, ODT, ODS.

Kembali ke formulir sebelumnya yaitu daftar
formulir
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Icon atau tombol di setiap daftar adalah sama, icon tersebut diberi nama sesuai dengan fungsinya.
Icon atau tombol

Fungsi

Menambahkan formulir entrian baru
Mengubah formulir yang aktif
Menghapus formulir yang aktif dari daftar

Tombol refresh untuk mereload data ketika
data pernah diubah atau di hapus.
Melakukan cetak laporan daftar formulir
dengan hasil menggunakan beberapa format
laporan pdf/xls/doc/dll
Tampil di setiap baris pada Daftar entrain,
untuk mencetak laporan formulir dengan
beberapa pilihan format pdf/xls/doc/dll

Informasi halaman yang ditampilkan dengan list
record yang dapat ditampilkan.
menampilkan halaman pertama
menampilkan halaman sebelumnya dari
halaman yang aktif.
menampilkan halaman akhir

menampilkan halaman sesudahnya dari
halaman yang aktif.

Icon untuk melakukan filtering atau pencarian
di daftar berdasarkan kata yang dimasukkan

11 | P a g e

Klik kolom pada daftar maka akan urut
berdasarkan kolom yang di klik

Daftar Pencarian di Semua formulir Aktivitas
Mengaktifkan tombol cari >> panah yg
menunjuk pada gambar, untuk icon
drop
down
yang
dilingkari
menampilkan daftar kolom pencarian
Jika di klik tanda -> maka tombol cari
aktif, atau me-non aktifkan tombol
pencarian
Filter pencarian bisa dipilih dengan
icon drop down sesuai kolom pada
daftar, filter dapat ditampilkan lebih
dari 1 pencarian

Formulir aktif , ada icon biru ketika di
klik akan masuk ke formulir
selanjutnya. Artinya sudah melakukan
entrain sampai form berwarna biru.
(co. Form SKPD/SKRD , sudah entri
data TBP)

Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Penerimaan SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut :
-

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

Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP-Daerah yang
diterimanya dari PPKD.
Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya
dari Pengguna Anggaran.
Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah.
Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi.
Menyerahkan STS (Surat Tanda Setoran) beserta uang yang diterimanya pada Bank.
Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran dan PPKD selaku BUD.SKPD

Untuk login sebagai bendahara penerimaan syarat utama adalah per- SKPD/ SKPD LOGIN. Pada Hak
akses untuk pengguna bendahara Penerimaan ini sudah ditentukan SKPD- SKPDnya.
Pada Menu Organisasi , maka informasi SKPD akan tertera keterangan pada gambar diatas.
SKPD / SATUAN KERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang lebih dikenal dengan SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang SKPD. Data yang ditampilkan
pada Form SKPD/Satker adalah :
1. Bidang, Data ditampilkan otomatis dari entrian organisasi > Bidang
2. SKPD/Satker, user dapat entri kode SKPD dan Nama SKPD
3. Akun Bendahara Penerimaan, akun bendahara terima atau akun bendahara penerimaan
4. Akun Bendahara Pengeluaran, akun bendahara keluar atau akun bendahara pengeluaran
5. Rekening Kasda, user dapat memilih 1 (satu) Rekening kasda user klik karakter “1” di aplikasi
akan tampil kode akun kasda atau akun kas daerah/Sumber dana
6. Rekening Konsolidasi SKPD (RK SKPD), user dapat memilih 1 (satu) Rekening RK SKPD user
klik karakter “1” di aplikasi akan tampil kode rekening untuk rek RK SKPD
7. Bidang Tambahan, dapat diisi oleh user.
Masukkan karakter kode bidang akan tampak filter bidang-bidang yang akan dibuat bidang
tambahan. “Sebagai contoh jika Dinas Pendidikan memiliki bidang tambahan kebudayaan
maka kegiatan di dinas pendidikan dapat memilih kegiatannya milik atau kepunyaan bidang
kebudayaan”.
8. Kode Administrasi, kode adminitrasi SKPD ini juga biasa digunakan dalam prefix/setting
penomoran otomatis
9. Alamat, diisi manual oleh user sesuai alamat SKPD
10. NPWP, diisi manual oleh user sesuai NPWP SKPD
11. Klik enter untuk menyimpan baris yang aktif.
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Gambar 3. Contoh Menu Organisasi | SKPD
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Uang Masuk
Flow Chart E Finance Aplikasi Penatausahaan Akuntansi Keuangan Berbasis Accrual
Standart Operating Procedure

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENDAPATAN

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENDAPATAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD

PPK SKPD
Mulai

- Berdasarkan SK Pajak
daerah dan retribusi
melakukan entri data
ketetapan

2

1

- Menerima & memeriksa
pengajuan
SPJ
Pendapatan
Melakukan verifikasi
TBP dan SPJ beserta
berkas kelengkapan

- Menerima SKPD & SKRD
- Menerima pembayaran
Wajib Pajak
- Menerbitkan TBP

PPKD Selaku BUD
SKPKD

FUNGSI AKUNTANSI

3

3

- Menerima & memeriksa
Pengajuan
STS
Berdasarkan Bukti dan
kelengkapan dan RK

Menerima STS dan NK
Validasi Bank beserta
RK
dan Susun Jurnal STS

YA

YA

Database
E-Finance

Database
E-Finance

BKU
Penerimaan
Pemda

JURNAL
UMUM STS

Database
E-Finance

SKPD & SKRD

Database
E-Finance

TIDAK
YA
TIDAK

TBP
JURNAL
AKUNTANSI
PIUTANG
PENDAPATAN

Menyerahkan SKPD dan
SKRD ke Wajib Pajak
untuk
dilakukan
Pembayaran
dan
Bendahara Penerimaan
untuk verifikasi

-Menyerahkan SPJ, TBP
dan berkas kelengkapan
ke BUD / Kuasa BUD

2

JURNAL
AKUNTANSI
PENDAPATAN
LO & LRA

- Berdasarkan TBP dan
berkas lain membuat STS

1

Menyimpan arsip Register
STS
dan
berkas
kelengkapan

Menyimpan
arsip
Register Jurnal Umum
STS

selesai

selesai

Database
E-Finance

STS

- Menyerahkan STS ke
BUD

3
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SKPD/SKRD
(1) Pemahaman tentang sirkulasi uang masuk berupa : SKPD/SKRD, TBP
a. SKPD/SKRD, Surat keterangan retribusi (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
b. TBP, merupakan formulir yang digunakan untuk melakukan penyetoran berupa pungutan daerah
(berupa pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak
ketiga ke bendahara penerimaan.

SKPD/SKRD
Surat keterangan retribusi (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Gambar 4. Contoh entri Formulir SKPD/SKRD

Untuk melakukan entri SKPD/SKRD dengan cara : user atau operator menginput Uang masuk >>
SKPD/SKRD melalui menu Uang Masuk >> dengan pilih sub menu SKPD/SKRD.
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Data SKPD/SKRD
SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group bendahara penerimaan.
1. Template jurnal silahkan dipilih dengan klik drop down untuk menentukan aktivitas SKRD
menggunakan penjurnalannya (Pihak akuntansi sudah menentukan setup jurnal per
formulir/aktivitas)
Catatan : Informasi template yang dipilih bisa melalui Text berjalan yang bisa dibaca semua
SKPD
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal
SKPD/SKRD
4. SKPD sesuai entrian saat login
5. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari SKPD/SKRD
Tabulasi Rincian SKRD
6. Inputan detil dari SKPD/SKRD klik tambah menampilkan tabel pilih rekening data ditampilkan
setelah memilih 1 atau banyak rekening. Tombol pilih untuk menyetujui rekening-rekening
yang akan dipergunakan kolom kode rekening dan nama rekening otomatis terisi, untuk
kolom nominal silahkan user menginput nominal atas data rekening yang dipilih.
Tabulasi Detil SKRD
7. Detil SKRD merupakan entrian manual untuk nama wajib pajak, Alamat wajib pajak, NPWPD,
dan tanggal jatuh tempo.
8. Simpan untuk menyimpan data.
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TBP
Formulir TBP (Tanda Bukti Penerimaan) yang digunakan untuk menyetor pungutan daerah (berupa
pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke
bendahara penerimaan.

Gambar 5. Contoh Formulir TBP

Catatan :
Pada gambar diatas ada kotak biru bertuliskan TBP, ini menandakan SKRD tersebut sudah dibuatkan
TBP. Jika user klik maka akan langsung menampilkan formulir TBP. Klik kanan NEW TAB maka akan
menampilkan tab selanjutnya untuk membuka form tersebut.
Untuk melakukan entri TBP dengan cara : user atau operator menginput Uang masuk >> TBP melalui
menu Uang Masuk >> dengan pilih sub menu TBP.
Data TBP
Entrian TBP bisa melalui 2 cara yaitu :
1. Melalui Pilihan berdasarkan SKPD/SKRD

Cek list pada kotak tsb
19 | P a g e

2. Memilih SKPD/Satker secara langsung (SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan
akses group bendahara penerimaan)

Pilihan SKPD/SKRD.
1. User memilih SKPD/SKRD sesuai entrian pada formulir SKPD/SKRD dengan klik icon tambah
(tampil daftar SKRD)
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal TBP
4. SKPD sesuai dengan pilihan SKPD/SKRD yang dipilih.
5. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari SKPD/SKRD
6. Rekening bendahara dapat dipilih sesuai dengan entrian pada data dasar rekening
bendahara. (ditampilkan peraktivitas)

Gambar 6. Contoh TBP berdasarkan SKPD/SKRD
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Gambar 7. Contoh Default Akun Bendahara – formulir SPP

Tabulasi Rincian TBP
7. Kolom kode akun terisi otomatis sesuai pilihan SKPD/SKRD.
8. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai pilihan SKPD/SKRD.
9. Kolom nominal rekening terisi otomatis sesuai pilihan SKPD/SKRD, user tidak dapat merubah
nominal TBP.
Catatan :
*Jika transaksi pembayaran angsuran berdasarkan surat ketetapan pajak. TBP yang
berdasarkan skpd/skrd dapat dipanggil berulang-ulang selama total pembayaran belum

21 | P a g e

lunas. Dan jika total nominal tbp berdasarkan skpd = nominal skpd/skrd, maka list/daftar
transaksi pada pilih skpd/skrd otomatis tidak akan tampil kembali.

Tabulasi Data TBP
10. Nama penyetor diisi manual oleh user sesuai nama penyetor
11. Alamat penyetor disi manual oleh user sesuai alamat penyetor
12. Bendahara penerimaan, dipilih berdasarkan bendahara penerimaan pada entrian data dasar
>> Satker dimana ada pejabat-pejabat Satker dengan status aktif. Jika non aktif maka
bendahara tidak dapat dipilih.
13. Simpan untuk menyimpan data.

Gambar 8. Contoh Rincian TBP , Data TBP
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Memilih SKPD/Satker secara langsung
14. Satker akan tampil otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group bendahara
penerimaan.
15. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis
16. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal TBP
17. Keterangan merupakan inputan manual berupa keterangan TBP
18. Rekening bendahara dapat dipilih sesuai dengan entrian pada data dasar rekening
bendahara.

Tabulasi Rincian TBP
19. Kolom kode rekening dapat di entri rekening dengan klik tombol tambah pilih satu atau
banyak rekening dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke
tabel rincian TBP
20. Kolom nama rekening terisi otomatis sesuai dengan kode rekening yang dipilih.
21. Kolom nominal rekening diinput manual oleh user
Tabulasi Detil TBP
1. Nama penyetor, diisi manual oleh user sesuai nama penyetor
2. Alamat penyetor disi manual oleh user sesuai alamat penyetor
3. Bendahara penerimaan, dipilih berdasarkan bendahara penerimaan pada entrian data dasar
>> Satker dimana ada pejabat-pejabat Satker dengan status aktif. Jika non aktif maka
bendahara tidak dapat dipilih.
4. Simpan untuk menyimpan data.
Template jurnal pada aktivitas TBP bisa dipilih sebagai contoh gambar 4 user dapat memilih jurnal
yang digunakan pada formulir tersebut.

Uang Keluar
STS
formulir atau dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyetor penerimaan daerah.
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Gambar 9. Contoh Formulir STS berdasarkan TBP

Untuk melakukan entri STS dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> STS melalui
menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu STS. Untuk User / Pengguna dengan status “Ubah” ada
pada group Bendahara Penerimaan dan ada cek list berdasarkan TBP
Data STS
Entrian STS untuk pilihan SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group bendahara
penerimaan
1. Kotak kecil berupa cek list berdasarkan TBP atau tidak (Jika di cek list berdasarkan TBP, maka
tab rincian STS untuk kode akun, nama akun dan kolom Sisa diambil dari formulir TBP)
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal STS
4. SKPD sesuai dengan saat user login untuk SKPD tersebut
5. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
Tabulasi Rincian STS
7. Klik tambah untuk menampilkan akun STS berupa kode akun STS dan nama akun STS
8. Input nominal penerimaan STS / pendapatan.
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Tabulasi Detil STS
9. Tab detil STS berupa pop up pejabat SKPD otomatis terisi jika sesuai dengan jabatannya
Kepala SKPD/Satker dan Bendahara Penerimaan.
Tabulasi Sumber Dana
10. Sumber dana, menampilkan nama sumber dana tabel pilih sumber dana akan tampil ketika
icon
dana.

diklik pilih satu diantaranya tabel sumber dana dari entrian di data dasar >> sumber

Gambar 10. Contoh STS Tab Sumber dana
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Pada Daftar STS diberikan informasi untuk tanggal terbit atau tanggal cair untuk memudahkan user
dalam melakukan pencarian data sesuai tanggal pencairan atau penerbitan STS.

SPJ Pendapatan
Pendapatan yang disahkan penerimaannya untuk dijadikan dasar pengeluaran bagi belanja
yanggakan dibebankan tanpa melalui SP2D. Sebagai contoh RSUD dimana penerimaan
pendapatannya di kelola oleh RSUDnya sendiri.
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PENGESAHAN PENDAPATAN NON RKUD
Bendahara
Penerimaan Unit
Kerja
1.Menyiapkan
pengesahan Penerimaan
ke PPK Unit Kerja
2. Membuat BKU dan SPJ
Penerimaan per bulan

PPK
Unit Kerja

SKPD

1
1.Menerima BKU, BKM
dan SPJ Penerimaan
2.Susun Jurnal
Penerimaan Unit Kerja

Database SIM Non SIPKD

PPKD

2

1. Menerima Pengajuan
SP3B tribulanan & cek DPA
2.Menerima dan verifikasi
BKU,SPJ,SPTB dan LK 3.
Membuat danMeminta
otorisasi SP3B Kepala SKPD
BLUD

3

1.menerima Pengajuan
SP2B & Cek DPA
2. Verifikasi SP3B, LK ,
SPTB, BKU dan SPJo
3.Membuat dan
meminta otorisasi BUD

Tidak

Tidak

Ya

SPJ
BKU
Penerimaan

Ya

Jurnal
Penerimaan
Buku Besar

1

1.Menerima SP3B hasil
otrisasi
2. Menyerahkan SP3B, SPTB,
LK , BKU,SPJ ke PPKD dasar
pengajuan SP2B

1.Membuat LK dan
SPTB Setiap Bulan
2. Meminta otorisasi
Kepala Unit Kerja
3. pengajuan SP3B
Database SIM Non SIPKD

1.Menerima dan arsip
SP2B hasil otrisasi
2. Susun Jurnal
Penerimaan PPKD
3. Menyerahkan copy
SP2B ke SKPD

Database SIPKD

LK Unit Kerja

Neraca, LO, LPE,

LAK

SPTB

SP3B

SP2B
Jurnal Penerimaan
PPKD dan SKPD
BLUD

Tidak

Ya

2
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3
SELESAI

PENGESAHAN BELANJA NON KASDA
Bendahara
Pengeluaran Unit
Kerja

PPK Unit Kerja

1.Menerima dan
verifikasi BKU, BKK dan
SPJ Pengeluaran
2.Susun Jurnal
Pengeluaran

Tidak

SPJ
BKU
Pengeluaran

1.Menyerahkan BKU, SPJ
dan Nota Ke PPK

1. Sekretariat Menerima
Pengajuan SP3B tribulanan
& cek DPA
2.Menerima dan verifikasi
BKU,SPJ,SPTB dan LK 3.
Membuat dan Meminta
otorisasi SP3B Kepala SKPD

Database Non SIPKD

1.Menerima SP3B hasil
otorisasi
2. Menyerahkan SP3B, SPTB,
LK , BKU,SPJ ke PPKD dasar
pengajuan SP2B

Database SIM Non SIPKD

1.Membuat LK dan
SPTB Setiap Bulan
2. Meminta otorisasi
Kepala Unit Kerja
pengajuan SP3B

1.menerima Pengajuan
SP2B & Cek DPA
2. Verifikasi SP3B, LK
BLUD, SPTB, BKU dan
SPJo
3.Membuat dan
meminta otorisasi BUD

Ya

Jurnal Pengeluaran
BLUD
Buku Besar

1

3

Tidak

Tidak

Ya

PPKD

2

1

1.Meminta Pengesahan
Belanja Ke PPK
2.Membuat BKU dan SPJ
Pengeluaran Per Bulan

Nota

SKPD

SP3B

Ya
1.Menerima dan arsip
SP2B hasil otrisasi, LK ,
SP3B, BKU, SPJ
2. Susun Jurnal
Pengeluaran PPKD
3. Menyerahkan copy
SP2B ke SKPD

Database SIPKD

SP2B
Jurnal Pengeluaran
PPKD dan SKPD

LK Unit Kerja
Neraca, LO, LPE,
LAK
SPTB

2
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3
SELESAI

Gambar 11. Contoh Formulir SPJ Pendapatan
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Untuk melakukan entri SPJ Pendapatan dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >>
SPJ Pendapatan melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu SPJ Pendapatan. Untuk User /
Pengguna dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Penerimaan.
Data SPJ Pendapatan
Entrian SPJ Pendapatan untuk pilihan Satker otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses
group bendahara penerimaan
1. Template Jurnal dapat dipilih dengan drop down
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal SPJ
Pendapatan
4. SKPD sesuai dengan saat user login untuk SKPD tersebut
5. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
6. Bendahara Penerimaan ditampilkan menu pop up dengan pejabat SKPD dengan jabatan
bendahara penerimaan
7. Akun bendahara Pengeluaran di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara pengeluaran
sesuai dengan di menu data dasar > Akun bendahara
8. Akun bendahara Penerimaan di klik maka tampil tabel pilih rekening bendahara penerimaan
sesuai dengan di menu data dasar > Akun bendahara
9. Radio button Beban BTL, BL dan Pembiayaan.
Tabulasi Referensi SPD
10. Klik tambah untuk menampilkan informasi SPD yang digunakan terdiri dari informasi nomor,
tanggal, nominal, sisa dan sisa keseluruhan
Tabulasi Rincian Belanja
11. Klik tambah untuk menampilkan kode kegiatan jika beban yang dipilih adalah Belanja
Langsung/BL
12. Kode rekening dan nama rekening dapat dipilih satu atau banyak rekening
13. Nominal, User diinput secara manual
Tabulasi Rincian Pendapatan
14. Kode dan nama rekening penerimaan dapat di pilih dengan satu rekening atau banyak
dengan klik tambah.
15. Nominal, diinput manual oleh user berupa nominal pendapatan
Tabulasi Rincian Pajak
16. Kode dan nama rekening pajak dapat di pilih dengan satu rekening atau banyak dengan klik
tambah.
17. Nominal, diinput manual oleh user berupa nominal pajak
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Laporan
Untuk Bendahara Penerimaan bisa mengakses report- report penerimaan. Report di groupkan per
laporan seperti contoh dibawah ini.

Gambar 12. Contoh laporan group Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan.
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Kontrak

Gambar 13. Contoh Form Entri Kontrak

Formulir kontrak dipergunakan untuk mengatur kontrak yang dilakukan antara pemda dengan pihak
ketiga. Formulir kontrak memuat data informasi kontrak terdiri dari : nomor kontrak, tanggal
kontrak, nominal kontrak, SKPD, kegiatan berdasarkan rka 2.2.1 pada SKPD yang telah dipilih
sebelumnya, Informasi rekanan sebagai pelaksana kontrak meliputi (nama perusahaan, nama
pimpinan, alamat perusahan, NPWP, Nama bank, No rekening), daftar rincian kontrak.
Rincian kontrak merupakan rekening-rekening belanja berdasarkan SKPD dan kegiatan yang dipilih
dimana memiliki pagu anggaran. Nilai kontrak dapat diisi oleh operator atau user sesuai nilai kontrak
yang berlaku. Nilai Kontrak akan terjumlah atau men-total data dari rincian rekening belanja.
Untuk melakukan entri kontrak dengan cara : user atau operator menginput data kontrak
Informasi kontrak
1. Nomor kontrak diinput berdasarkan nomor kontrak
2. Tanggal kontrak diinput dengan data tanggal mulai kontrak
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3. Nilai kontrak adalah total dari rincian rekening belanja di kolom nilai kontrak pada daftar
rincian kontrak otomatis terisi
4. SKPD , operator dapat memilih SKPD dengan menampilkan tabel pilih SKPD
operator adalah per-SKPD maka SKPD akan langsung tampil pada entrian baru.

atau jika

5. Kegiatan menampilkan kegiatan dari SKPD yang dipilih berdasarkan dari RKA 2.2.1 . Klik
untuk menampilkan kegiatan-kegiatan dari SKPD yang dipilih pada point 4
6. Sumber dana dapat dipilih dengan klik
(dari entrian data dasar > sumber dana) .

, akan menampilkan list atau daftar sumber dana

7. PPK, atau pejabat Pembuat Komitmen klik pada isian maka akan menampilkan daftar
Pejabat SKPD sesuai SKPD yang dipilih.
8. Pekerjaan, diisi informasi pekerjaan atau deskripsi dari kontrak tersebut.
Informasi Rekanan atau pihak ke-3
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nama perusahaan operator mengisikan nama perusahan
Nama pimpinan diisi dengan nama pimpinan
Alamat perusahan diisi dengan alamat atau domisili perusahaan
NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak
Nama bank diisi dengan nama yang digunakan oleh bank rekanan
No rekening diisi dengan nomor rekening atas nama bank yang digunakan oleh bank
rekanan.

Daftar Rincian Rekening Kontrak
15. Menampilkan tabel kode akun belanja, nama akun belanja, informasi nominal anggaran
untuk akun tersebut, nilai kontrak dan sisa anggaran (anggaran – nilai kontrak). Klik tambah
akan menampilkan rekening/akun belanja sesuai skpd dan kegiatan user dapat memilih
banyak rekening dengan klik kotak pada baris judul kode rekening untuk menandai
semua rekening atau melepaskan rekening yang dipilih. Gambar bisa dilihat seperti dibawah
ini. Filter memuat berdasarkan kode rekening dan nama rekening , user cukup memasukkan
kata yang akan di filter. Tombol Pilih untuk memilih rekening dan tutup untuk menutup tabel
pilih.
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Kode, nama rekening dan anggaran akan terisi di tabel untuk operator/user memasukkan nilai
kontrak per rekening belanja. Tombol Simpan untuk menyimpan data kontrak dan simpan&Buat
baru untuk menyimpan data dan menampilkan entrian baru.
Untuk daftar Kontrak tampilannya dapat dilihat seperti dibawah ini dengan filter yang dapat dicari
sesuai kebutuhan user

Bast
Bast adalah formulir lanjutan dari form Kontrak. Untuk mengentri Bast berdasarkan pada nomor
kontrak. Kontrak dapat dipilih berulang selama masih ada sisa kontraknya. SKPD, kegiatan, sumber
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dana, pejabat, nama perusahaan, pimpinan perusahaan otomatis terisi setelah user memilih nomor
kontrak.

Contoh Form Bast - Pilih No Kontrak

Tabulasi terdiri dari 3 bagian
-

Penerimaan pemeriksaan, terdiri dari entrian no pemeriksaan, tanggal periksa, nomor
penerimaan, tanggal penerimaan, nomor SK PPHP dan tanggal SK PPHP dan tabel
pejabatnya.

Gambar 14. Contoh Kontrak - Penerimaan Pemeriksaan
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-

Rincian Pengadaan, kode akun, uraian, satuan, unit, harga, jumlah, bukti transaksi, kondisi,
nominal kontrak, total bast lalu, sisa kontrak, dan nominal perolehan(perolehan berasal dari
akumulasi nominal kontrak)

Gambar 15. Contoh Kontrak - Rincian Pengadaan

-

Biaya atribusi, biaya perolehan yang ditimbulkan dari rincian pengadaan.

Gambar 16. Contoh Kontrak - Biaya Atribusi

SPP
Surat Permintaan Pembayaran, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat bendahara
pengeluaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan
pembayaran. Meliputi SPP LS, SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP PP, SPP GU Nihil
1. SPP Uang Persediaan atau disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
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2.

3.

4.

5.

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan atau disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Tambahan Uang Persediaan atau disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.
SPP langsung atau disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
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 yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
SPP Pengembalian Pendapatan atau disingkat SPP-PP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk mengembalikan pendapatan dimana jumlahnya kelebihan.

6. SPP Gu nihil adalah keperluan Ganti Uang Persediaan yang tidak ada nilai kasnya, dan

rekening yang ditampilkan di SPP dimana rekening yang berasal dari SPJ.

Gambar 17. Contoh Formulir SPP
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Untuk melakukan entri SPP dengan dengan hak akses group bendahara pengeluaran. Cara : user
atau operator menginput Uang masuk >> SPP
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Mengakses formulir SPP melalui menu Uang Masuk >> dengan memilih sub menu SPP .
Data SPP
1. Masukkan nomor SPP , nomor (Auto) jika penomoran otomatis di cek list >> mengikuti prefix
penomoran

. Jika tidak di cek list nomor dapat diisi manual

2. Masukkan tanggal SPP, default yang diberikan adalah tanggal hari ini sesuai tanggal
komputer atau tanggal server.
3. Pilih SKPD dari daftar data berasal dari data dasar SKPD bagi user SKPD kolom SKPD akan
terisi sesuai login SKPD-nya
4. Keterangan diisi dengan keterangan SPP
5. Informasi pojok kanan sisa adalah kotak Sisa SPD+CP+SSU dan Kotak Sisa SPJ.
Catatan :
* Untuk kolom kotak Sisa SPD+CP+SSU akan tampil data tersebut apabila kontrapos dan sisa
up telah dicairkan di BUD/Bendahara Umum Daerah dimana nominalnya akan menambah
nominal sisa.
6. Untuk Keperluan LS berdasarkan pada form BAST berlaku untuk beban gaji, beban Belanja
tidak langsung, Belanja langsung dan pembiayaan.
Tabulasi Detil SPP
7. Bendahara pengeluaran adalah pejabat SKPD dengan jabatan bendahara pengeluaran
8. Pihak ke ketiga diisi sesuai pihak ketiga pada formulir SPP
9. Nama Bank, rekening bank data diambil dari data dasar akun bendahara dan npwp otomatis
terisi dari data dasar SKPD
10. Nomor DPA, tanggal DPA dan pagu DPA adalah informasi data SKPD
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat SKPD pilih daftar pejabat atau otomatis terisi sesuai
SKPDnya dengan jabatan kepala SKPD.
Tabulasi Referensi SPD
12. Referensi SPD akan tampil jika user memilih keperluan TU, GU, LS, GU nihil dan untuk beban
Belanja Gaji, Beban Tidak Langsung (BTL), Beban Langsung (BL), Pembiayaan.

Catatan Kombinasi keperluan dan beban yang bisa dipilih :
*UP dan BL /BTL
*TU dan BL
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*GU dan BL/BTL
*LS dan Beban Gaji/Beban Tidak Langsung/Beban Langsung/Pembiayaan
*PP dengan beban disable
*GU Nihil dengan BL/BTL
13. Referensi SPD ini terdiri dari informasi SPD yang akan digunakan, nomor SPD yang digunakan
dalam pemakaian SPP, tanggal SPD, nominal SPD, Sisa (SPD yang masih dapat digunakan).
Klik tambah maka tabel pilih SPD akan tampil sesuai filter SKPD , dan sesuai dengan radio
button keperluan dan beban yang dipilih.
Tabulasi Kegiatan
14. Tabulasi kegiatan akan tampil jika beban merupakan Beban Langsung.
15. Klik tombol tambah kegiatan , lalu tabel pilih kegiatan akan tampil sesuai filter SKPD, filter
kegiatan berdasarkan SPD yang telah di pilih.
16. Pada tab ini terdapat kolom kode kegiatan, nominal SPP >> akan otomatis terisi setelah
nominal per akun pada tabulasi akun diisi, kolom sisa per kegiatan yang dipilih.
Tabulasi Rincian SPP
17. Selanjutnya tabulasi rincian SPP, akun akan tampil berupa daftar /tabel setelah kegiatan
dipilih dari kode kegiatan dan nama. Tabulasi rincian SPP akan langsung tanpa tabulasi
kegiatan jika beban yang tidak memiliki kegiatan yaitu Belanja Gaji, belanja tidak
langsung ataupun pembiayaan.
18. User memilih akun sesuai dengan SPD yang telah di pilih pada tabulasi SPD. Akun disini
sudah difilter sesuai SPDnya. Pilih 1 (satu) rekening atau multi rekening. Klik tombol pilih
untuk menggunakan rekening tersebut. Informasi yang ditampilkan kode, nama rekening,
nominal SPP yang user dapat masukkan, informasi sisa perrekening.
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Tabulasi Potongan
19. Potongan akan tampil jika keperluan LS dan beban Belanja gaji , Belanja Tidak Langsung,
Belanja langsung dan pembiayaan. Tabel pilih potongan akan tampil sesuai daftar pada data
dasar potongan / PFK. Pilih akun potongan yang akan di bebankan pada formulir SPP pada
nominal potongan.
Tabulasi Pajak
20. Selanjutnya setelah tabulasi potongan adalah tabulasi pajak data diambil dari data dasar
pajak. Pajak yang dibebankan apabila pajak merupakan pajak yang bukan informasi atau
pajak merupakan informasi jika rekening pajak di cek list untuk informasi. Jika pajak sebagai
potongan secara otomatis setoran Pajak akan dibuatkan secara otomatis sesuai data SPPnya. Klik Pajak masukkan nominal pajak.

Gambar 18. Contoh Tabulasi Pajak – Informasi

SPP berdasarkan Form BAST, berlaku untuk Keperluan LS dan beban Beban Langsung dengan aturan
:
1. Nomor Bast dipakai sekali saja di form SPP
2. Kegiatan dan rincian berdasarkan BAST
3. Nominal rincian belanja berasal dari nominal BAST (Form Bas tab Rincian Pengadaan kolom
jumlah)
4. Tanggal BAST harus lebih tua atau sama dengan tanggal SPP maka form SPP dapat disimpan.
5. Form BAST pada group bendahara pengeluaran atau PPK SKPD.
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Gambar 19. Contoh Form SPP dengan data Bast

Selanjutnya SPP nanti diverifikasi dibagian PPK SKP dan selanjutnya pembuatan SPM .
Untuk verifikasi SPP pada bendahara pengeluaran hanya mendapatkan hak akses melihat/readonly.
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Panjar
Panjar adalah pemberian uang muka kegiatan dari Bendahara Pengeluaran kepada PPTK, dimana
PPTK akan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran dengan memberikan Laporan SPJ
penggunaan Panjar. Entrian panjar dapat dilakukan apabila ada SP2D UPGUTU yang sudah cair oleh
BUD. Menu Panjar berada diantara menu SP2D dan menu Belanja.

Gambar 20. Contoh formulir Panjar

Untuk melakukan entri Panjar dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> Panjar
melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu Panjar.

Data Panjar
Entrian panjar untuk pilihan Satker/SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran :
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal panjar
3. Satker sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
4. Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU dan TU
5. Kegiatan dipilih dengan menu tabel pilih kegiatan sesuai dengan Satker diatas
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
7. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
8. Akun PPTK , otomatis terisi setelah memilih kegiatan, form ini terhubung/terkoneksi dengan
data dasar > akun pptk.
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9. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker dengan jabatan bendahara pengeluaran
10. Pejabat PPTK, dapat dipilih sesuai Pejabat PPTK yang aktif di pejabat Satker dengan jabatan
PPTK. Dan terkoneksi dengan point 8 Akun PPTK.
11. Simpan untuk menyimpan data tersebut.

SPJ Panjar
SPJ Panjar adalah menu untuk melakukan transaksi pertanggungjawaban penggunaan uang muka
kegiatan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran. Menu SPJ Panjar berada diantara menu SP2D
dan menu Belanja (setelah menu Panjar).

Gambar 21. Contoh formulir SPJ Panjar

Untuk melakukan entri SPJ Panjar dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> SPJ
Panjar melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu SPJ Panjar.
Data SPJ Panjar
Entrian SPJ panjar untuk pilihan Satker/SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses
group bendahara pengeluaran :
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal panjar
Satker sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU dan TU
Kegiatan dipilih dengan menu tabel pilih kegiatan sesuai dengan Satker diatas
Sisa panjar sesuai keperluan merupakan informasi sisa uang panjar UP/GU/TU di PPTK yaitu
nilai Panjar UP/GU/TU dikurangi SPJ Panjar UP/GU/TU
Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
Akun PPTK , otomatis terisi setelah memilih kegiatan.
Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker dengan jabatan bendahara pengeluaran
Pejabat PPTK, dapat dipilih sesuai Pejabat PPTK yang aktif di pejabat Satker dengan jabatan
PPTK.

Tabulasi Rincian SPJ Panjar
12. Kolom kode akun dapat di entri akun dengan klik tombol tambah pilih satu atau banyak
akun dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke tabel rincian
SPJ Panjar
13. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode akun yang dipilih.
14. Kolom nominal akun diinput manual oleh user

Tabulasi Rincian Pajak
15. Kolom nama pajak otomatis tampil setelah tombol pilih kode pajak di tekan setelah klik
tombol tambah di rincian pajak
16. Kolom kode akun terisi otomatis sesuai dengan kode pajak yang dipilih
17. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode pajak yang dipilih.
18. Kolom persen terisi otomatis sesuai dengan persen atas kode pajak yang dipilih.
19. Kolom nominal akun pajak diinput manual oleh user
20. Simpan untuk menyimpan data tersebut.

Sisa Panjar
Sisa Panjar UP/GU/TU adalah sisa uang panjar UP/GU/TU di PPTK yaitu nilai Panjar UP/GU/TU
dikurangi SPJ Panjar UP/GU/TU (Panjar UP/GU/TU - SPJ Panjar UP/GU/TU).
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Gambar 22. Contoh formulir Sisa Panjar

Untuk melakukan entri sisa Panjar dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> sisa
Panjar melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu sisa Panjar.
Data Sisa Panjar
Entrian Sisa panjar untuk pilihan Satker/SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses
group bendahara pengeluaran :
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal sisa
panjar
3. Satker sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
4. Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU dan TU
5. Kegiatan dipilih dengan menu tabel pilih kegiatan sesuai dengan Satker diatas
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi sisa panjar.
7. akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
8. akun PPTK , otomatis terisi setelah memilih kegiatan.
9. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker/SKPD dengan jabatan bendahara pengeluaran
10. Pejabat PPTK, dapat dipilih sesuai Pejabat PPTK yang aktif di pejabat SKPD dengan jabatan
PPTK.
11. Simpan untuk menyimpan data tersebut.

Penarikan Tunai
Penarikan tunai adalah transaksi dimana melakukan penarikan uang dari suatu rekening dibank milik
SKPD yang diwakilkan oleh Penarikan cek bendahara ke Tunai SKPD.
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Untuk melakukan entri tarik tunai dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> tarik
tunai melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu tarik tunai. Untuk User / Pengguna
dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal tarik
tunai
3. SKPD sesuai dengan saat user login untuk SKPD tersebut
4. Saldo Bank merupakan sisa saldo pada rekening tersebut di bank
5. Saldo Bank s/d tanggal merupakan
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
7. Radio button keperluan UP/GU dan TU
8. Pilih Nama bank dan nomor rekening Bank /akun bendahara dengan klik icon
9. Jumlah penarikan diinput dengan angka/nominal

Gambar 23. Contoh Tarik Tunai

Pengembalian Tunai
Untuk Formulir setor tunai atau pengembalian tunai adalah transaksi melakukan penyetoran uang ke
pihak bank.
Untuk melakukan entri setor tunai dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> setor
tunai melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu setor tunai. Untuk User / Pengguna
dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
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10. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
11. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal setor
tunai
12. SKPD sesuai dengan saat user login untuk SKPD tersebut
13. Saldo tunai merupakan sisa saldo tunai
14. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
15. Radio button keperluan UP/GU dan TU
16. Pilih Nama bank dan nomor rekening Bank /akun bendahara dengan klik icon
17. Jumlah pengembalian/setor diinput dengan angka/nominal

Gambar 24. Contoh form Pengembalian Tunai

Catatan :
*Form tarik tunai dan setor tunai jurnal masuk pada kategori Jurnal Finansial

Belanja
Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun. Data yang masuk di formulir SP2D dengan keperluan UP/GU/TU yang dapat
masuk ke formulir Belanja.
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Gambar 25. Contoh Formulir Belanja

Untuk melakukan entri belanja dengan cara : user atau operator memilih menu Uang keluar >>
belanja.
Data Belanja
Entrian belanja untuk pilihan Satker/SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran. Untuk melakukan entri belanja bisa melalui Pilih no bast atau tidak melalui
no bast.
1. Template jurnal formulir belanja silahkan dipilih sesuai jurnal yang digunakan.
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal belanja
4. Bast, user dapat memilih dengan nomor bast pada icon
data di dapat dari entrian di data
dasar > bast.
5. Satker sesuai data kontrak yang di pilih di point 3 atau jika tidak memalui no kontrak
SKPD/Satker didapat saat user login untuk Satker tersebut.
6. Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU dan TU
7. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL dan BL
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8. Informasi Sisa tunai merupakan informasi nominal SP2D yang bisa di belanjakan
9. Kegiatan di dapat dari data kontrak yang dipilih (sesuai dengan data dasar > kontrak) dan jika
tidak melalui kontrak maka icon
dipilih dengan menu tabel pilih kegiatan sesuai dengan
Satker diatas
10. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari kontrak atau diisi manual
oleh user
11. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker dengan jabatan bendahara pengeluaran
12. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
Tabulasi Rincian Belanja
13. Kolom kode akun dapat di entri akun dengan klik tombol tambah pilih satu atau banyak akun
dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke tabel rincian
belanja
14. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode akun yang dipilih.
15. Kolom nominal akun diinput manual oleh user
16. Point 12 s/d 14 jika tidak melalui no kontrak, Jika melalui Kontrak maka rincian belanja akan
tampil sesuai nomor kontrak yang dipilih.
Tabulasi Rincian Pajak
17. Kolom nama pajak otomatis tampil setelah tombol pilih kode pajak di tekan setelah klik
tombol tambah di rincian pajak
18. Kolom kode akun rekening terisi otomatis sesuai dengan kode pajak yang dipilih
19. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode pajak yang dipilih.
20. Kolom persen terisi otomatis sesuai dengan persen atas kode pajak yang dipilih.
21. Kolom nominal akun pajak diinput manual oleh user
22. Kolom Nama WP diinput untuk nama wajib pajak
23. Kolom NPWP diinput oleh user sesuai no npwp berdasarkan wp
24. Simpan untuk menyimpan data tersebut.

Setoran Pajak
Setoran pajak adalah setoran atas pungutan atau potongan pajak yang dikenakan saat realisasi atas
belanja yang dibebankan.
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Gambar 26. Contoh Formulir Setoran Pajak

Untuk melakukan entri Setoran Pajak dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >>
Setoran Pajak melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu Setoran Pajak. Untuk User /
Pengguna dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
Data Setoran Pajak
Entrian Setoran Pajak untuk pilihan Satker otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran:
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal Setoran
Pajak
3. SKPD sesuai dengan saat user login untuk SKPD tersebut
4. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
5. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL dan BL
6. Pilih kegiatan apabila beban yang dipilih adalah Beban Langsung/BL
7. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan menu data
dasar > akun bendahara
8. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
SKPD dengan Jabatan bendahara pengeluaran
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Tabulasi Rincian Setoran Pajak
9.
10.
11.
12.

Klik tambah untuk menampilkan nama pajak berupa kode pajak dan nama pajak
Input nominal pajak yang akan disetor.
Informasi penerimaan pajak yang belum di setor.
Kolom NTPN yaitu Nomor Transaksi Penerimaan Negara, biasanya diterakan pada Surat
Setoran Pajak (SSP)

Kontrapos
Kontrapos, yaitu Pengembalian nominal atas beban belanja yang sudah terjadi. Kontrapos dapat
dibuat jika SP2D LS dari Pencairan BUD dan apabila SP2D UP/GU/TU setelah proses SPJ.

Gambar 27. Contoh Formulir Kontrapos

Untuk melakukan entri Kontra Pos dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >>
Kontra Pos melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu Kontra Pos.
Untuk User/Pengguna dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
Data Kontra Pos
Entrian Kontra Pos untuk pilihan SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran:
1. Template jurnal sesuai jurnal yang digunakan pada formulir Kontrapos
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2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal Kontra
pos
4. Satker/SKPD sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
5. Sumber dana, menampilkan nama sumber dana tabel pilih sumber dana akan tampil ketika
icon
diklik pilih satu diantaranya tabel sumber dana dari entrian di data dasar >> sumber
dana.
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
Tabulasi Detail Kontra Pos
7. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL , BL dan Pembiayaan
8. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
9. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker dengan Jabatan bendahara pengeluaran
10. BUD/Kuasa BUD, dapat dipilih sesuai BUD/Kuasa BUD yang aktif di Pejabat Daerah dengan
Jabatan Kuasa BUD
11. PPKD dapat dipilih sesuai PPKD yang aktif di Pejabat Deaerah dengan Jabatan PPKD
Tabulasi Rincian Kontra Pos
12. Kode Kegiatan, Klik tambah akan tampil tabel pilih kode kegiatan dan nama kegiatan
merupakan kegiatan sesuai dengan SKPD.
13. Kolom kode akun dapat di entri dengan akun, klik tombol tambah pilih satu atau banyak
akun dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke tabel rincian
Kontra pos.
14. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode akun yang dipilih.
15. Kolom nominal Kontra pos akun diinput manual oleh user
16. Kolom Sisa adalah Informasi SP2D UP/GU/TU yang sudah di SPJkan dan SP2D LS yang telah
dicairkan.
17. Simpan untuk menyimpan data tersebut.
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Gambar 28. Contoh Tabulasi Rincian Kontra Pos

Menampilkan data daftar Kontrapos yang dientri pada formulir berupa informasi nomor, tanggal di ,
kode SKPD, Nama SKPD dan nominal.

Setoran Sisa
Setoran sisa, pengembalian sisa yaitu sisa up yang tidak di SPJkan, dimana saldo pencairan SP2D
UP/GU/TU yang tidak atau belum di SPJkan yang bukan merupakan realisasi belanja.
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Gambar 29. Contoh Formulir Setoran Sisa

Untuk melakukan entri setoran sisa dengan cara : User atau operator menginput Uang Keluar >>
Setoran Sisa melalui menu Uang Keluar >> pilih sub menu setoran sisa. Untuk User / Pengguna
dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
Data Setoran Sisa
Entrian setoran sisa untuk pilihan Satker otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal setoran
sisa
3. Satker sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
4. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi
5. Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU (Tabulasi Rincian setoran
sisa tidak ditampilkan) dan TU (Tabulasi rincian Setoran Sisa ditampilkan)
6. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL (tidak ditampilkan kolom Kegiatan
di tabulasi rincian setoran sisa) dan BL (menampilkan kolom kegiatan di tabulasi rincian
setoran sisa)
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7. Informasi Sisa SP2D s/d sekarang merupakan informasi sisa SP2D s/d sekarang adalah kotak
informasi SP2D yang sudah cair berdasarkan pada keperluan UP/GU/TU – (SPJ + Setoran
sisa) dibatasi oleh tanggal.
8. Informasi Sisa SP2D s/d keseluruhan merupakan kotak informasi SP2D yang sudah cair
berdasarkan pada keperluan UP/GU/TU – (SPJ + Setoran sisa) tanpa dibatasi tanggal.
9. Sumber dana, menampilkan nama sumber dana tabel pilih sumber dana akan tampil ketika
icon
diklik pilih satu diantaranya tabel sumber dana dari entrian di data dasar >> sumber
dana.
10. Akun Kasda, terisi otomatis setelah sumber dana dipilih yaitu kode dan nama rekening
sumber dana.
11. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
Satker dengan jabatan bendahara pengeluaran
12. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih rekening bendahara sesuai dengan di menu
data dasar > Akun bendahara
Tabulasi Rincian Setoran Sisa
Berdasarkan pilihan keperluan dan beban tabulasi rincian setoran sisa akan tampil. Data yang
ditampilkan :
13. Kode Kegiatan, Klik tambah akan tampil tabel pilih kode kegiatan dan nama kegiatan
merupakan kegiatan sesuai dengan Satker diatas.
14. Kolom kode rekening dapat di entri rekening dengan klik tombol tambah pilih satu atau
banyak rekening dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke
tabel rincian setoran sisa.
15. Kolom nama rekening terisi otomatis sesuai dengan kode rekening yang dipilih.
16. Kolom nominal penerimaan setoran sisa rekening diinput manual oleh user
17. Kolom sisa per- rekening setoran sisa otomatis merupakan sisa SP2D yang sudah cair
berdasarkan per rekening dengan keperluan UP/GU/TU – (SPJ + Setoran sisa).
18. Simpan untuk menyimpan data tersebut.
Menampilkan data daftar Setoran Sisa yang dientri pada formulir berupa informasi nomor,
tanggal terbit, tanggal cair di Bendahara , kode SKPD, Nama SKPD , keperluan, beban dan
nominal.
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PPK SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU 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. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
7. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Verifikasi SKPD
Verifikasi SPP
Merupakan daftar SPP dimana PPKD berhak untuk meneliti dokumen dari SPP untuk dilakukan
verifikasi apakah SPP tersebut diterima atau ditolak dengan alasan. Group yang dapat mengakses
adalah group PPK. Menu yang akan tampil adalah menu daftar SPP dari data semua formulir SPP
yang telah di entri di aktivitas tersebut.
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Gambar 30. Contoh Formulir Verifikasi SPP

SPM
Surat Perintah Membayar, Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Untuk SPM terbagi menjadi :
1. SPM Uang Persediaan atau disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaanuntuk mendanai kegiatan.
2. SPM Ganti Uang Persediaan atau disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
3. SPM Tambahan Uang Persediaan atau disingkat SPM-TU adalah adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban-beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihidari jumlah batas
pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
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4. SPM langsung atau disingkat SPM-LS adalah adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
5. SPM Pengembalian Pendapatan atau disingkat SPP-PP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk mengkoreksi pendapatan dengan mengembalikan pendapatan
dimana jumlahnya dibayarkan kelebihan.
6.

SPM GU Nihil adalah keperluan Ganti Uang Persediaan yang tidak ada nilai kasnya, dan rekening
yang ditampilkan di SPM GU Nihil adalah rekening yang berasal dari SPJ.

Gambar 31. Contoh Formulir SPM
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Menu SPM dapat diakses pada group PPK SKPD. Untuk melakukan entri SPM dengan cara : user atau
operator menginput dengan mengakses menu Uang masuk >> SPM
Mengakses formulir SPM melalui menu Uang Masuk >> dengan pilih sub menu SPM .
Data SPM
Pada data SPM user hanya pilih data SPP yang sudah di verifikasi oleh PPK SKPD , tentunya hasil
verifikasi diterima. Penjelasan mengenai verifikasi akan dijelaskan pada menu verifikasi SKPD.
Semua data akan terisi otomatis dengan data formulir di SPP sesuai dengan data SPP yang dipilih
oleh user.
Daftar SPM
List data SPM yang telah di entri. Contoh daftar SPM seperti gambar di bawah ini dengan informasi
nomor SPM, tanggal spm, nama SKPD, status SPM (Ditolak atau diterima Saat sudah diverifikasi
SKPD>> verifikasi SPM), keperluan, beban dan nominal kotor, PFK, PFK informasi, Pajak potongan,
pajak informasi dari transaksi keperluan LS, nominal bersih, kegiatan yang digunakan dan keterangan
SPM.

Gambar 32. Contoh Daftar SPM – Status belum di verifikasi SKPD > verifikasi SPM
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Gambar 33. Contoh SPM Pilih SPP

SPJ

SPJ Administratif
Surat Pertanggung jawaban adalah merupakan Pengesahan atas bukti-bukti dari realisasi belanja
yang telah terjadi.
Untuk melakukan entri SPJ dengan cara : user atau operator menginput Uang keluar >> SPJ
administratif melalui menu Uang Keluar >> dengan pilih sub menu SPJ. Untuk User / Pengguna
dengan status “Ubah” ada pada group Bendahara Pengeluaran.
Data SPJ
Entrian SPJ untuk pilihan SKPD otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group bendahara
pengeluaran:
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal spj
3. Satker sesuai dengan saat user login untuk Satker tersebut
4. Sisa SPJ merupakan kotak informasi SPJ berdasarkan kepada form belanja pada keperluan
UP/GU/TU – (SPJ + Setoran sisa).
5. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
6. Radio button untuk keperluan pilih satu diantara keperluan UP/GU/TU .
7. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL (tidak ditampilkan tabulasi kegiatan
SPJ) dan BL (menampilkan tabulasi kegiatan SPJ)
8. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan di menu data
dasar > akun bendahara
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9. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
SKPD dengan jabatan bendahara pengeluaran
Tabulasi Kegiatan
10. Kode Kegiatan, Klik tambah akan tampil tabel pilih kode kegiatan dan nama kegiatan
merupakan kegiatan sesuai dengan SKPD.
11. Sisa belanja adalah kotak informasi sisa total dari akun di form belanja berdasarkan pada
keperluan UP/GU/TU – (SPJ + Setoran sisa per kegiatan) dibatasi oleh tanggal
12. Sisa ref SPD, merupakan kotak informasi sisa dari ref SPD yang digunakan berlaku untuk
keperluan UP/GU. Dan untuk keperluan TU tidak diperlukan karena sudah berkurang di form
SPP.
Catatan :
*Keperluan UP, menampilkan sisa SPD data bisa disimpan walaupun sisa belanja maupun
sisa spd minus
Tabulasi Akun
13. Kolom kode akun dapat di entri akun dengan klik tombol tambah pilih satu atau banyak akun
dengan tandai dengan cek list  klik tombol pilih untuk memindahkan ke tabel rincian SPJ.
14. Kolom nama akun terisi otomatis sesuai dengan kode akun yang dipilih.
15. Kolom nominal SPJ rekening diinput manual oleh user
16. Kolom sisa belanja per- rekening SPJ otomatis merupakan sisa belanja berdasarkan per
rekening dengan keperluan UP/GU/TU – (SPJ + Setoran sisa) dibatasi oleh tanggal <= SPJ
17. Simpan untuk menyimpan data tersebut.
18. Formulir edit SPJ menampilkan tabulasi verifikasi SPJ dengan informasi SPJ diterima dengan
nomor dan tanggal verifikasi.
19. Pejabat verifikasi Pengguna anggaran dan PPK SKPD.
Catatan :
*Pada point 14 tabulasi akun > kolom nominal akan terhubung pada Formulir SPP GU pada
tabulasi rincian SPP kolom Sisa dimana menampilkan nominal SPJ yang telah di verifikasi
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Gambar 34. Contoh Edit SPJ Administratif

Memo Penyesuaian
Adalah Aktivitas penyesuaian realisasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan baik dalam 1 Satker
maupun lintas Satker. Memo Penyesuaian terdiri dari 4 jenis jurnal diantaranya :
1. Jenis jurnal Penyesuaian
2. Jenis jurnal saldo Awal
3. Jenis jurnal Penutup
4. Jenis jurnal pembalik
Pilih icon sesuai dengan jenis jurnalnya :
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Gambar 35. Contoh Formulir Memo Penyesuaian.
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Akuntansi
Pembentukan Jurnal
Bagian pembukuan atau dengan bahasa dalam aplikasi disebut modul pembukuan, secara
sederhana memiliki kesamaan dengan siklus dan aturan akuntansi, hanya saja lebih dikembangkan
agar end user diharapkan lebih mudah dalam mengimplementasikan aplikasi untuk membantu
dalam pekerjaan end user secara sistematis.
Pembahasan modul akuntansi pada aplikasi yang pertama adalah Daftar Akun atau Chart of
Account. Sesuai dengan aturan dasar pembentuknya dan kebutuhan pengguna, daftar akun terdiri
dari beberapa kolom antara lain Tipe, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian, Sub-sub, Kode Akun, Nama
Akun, Kategori, Pagu (Anggaran), Realisasi. Dari sejumlah kolom yang disebutkan, ada beberapa
perubahan yang terjadi antara lain dari aturan sebelum PSAP 71/2010, yaitu perubahan pada tipe
akun yang menjadi lebih banyak dari pada PSAP 24/2005 sampai 9 tipe akun, kemudian kebutuhan
pengembangan penggunaan dalam sistem khususnya pada kolom realisasi yang menjelaskan
nominal bentukan dari jurnal secara cash basis maupun accrual basis, aktifitas entri, pemakaian di
skpd, pemakaian di spd dan pemakaian di kegiatan ketika ‘klik kanan’ pada baris akun. Cara
pengisian daftar akun bisa dilihat dalam buku panduan aplikasi. Lihat dalam gambar daftar akun di
bawah ini.

Gambar 36. Contoh Gambar daftar akun | Realisasi
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Data yang tersaji pada kolom realisasi, juga melalui proses dalam penyajiannya. Adapun
proses dalam membuat data pembukuan tersebut meliputi,
a. Mencari transaksi pembentuk jurnal dalam formulir-formulir yang ada pada aplikasi.
Misalkan dpa, berita acara serah terima, surat perintah pencairan dana, pengakuan beban dan
belanja dan transaksi-transaksi lain pembentuk jurnal .
b. Mengisi pemetaan akun.
Lazimnya dilakukan sekali proses oleh end user yang memiliki tanggung jawab terkait, sesuai
dengan prosedur dan kebijakan akuntansi masing-masing jika tidak ada perubahan;
c. Membuat setup jurnal untuk formulir pembentuk jurnal selain memo penyesuaian.
Lazimnya dilakukan sekali proses oleh end user yang memiliki tanggung jawab terkait, sesuai
dengan prosedur dan kebijakan akuntansi masing-masing jika tidak ada perubahan;
d. Melakukan penyusunan jurnal sesuai periode laporan keuangan.
Untuk lebih menjelaskan poin b dan c pada proses di atas, maka poin tersebut dideskripsikan
sebagai berikut :
1. Daftar Pemetaan Akun
Merupakan daftar yang disediakan sebagai sarana dalam membentuk jurnal basis
cash dan akrual (dalam E-Finance disebut jurnal anggaran dan jurnal finansial) secara
sistematis.
Daftar pemetaan akun terdiri dari beberapa kolom, seperti dalam gambar sebagai
berikut :

Gambar 37. contoh Daftar Pemetaan akun | akun Belanja
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Pada gambar terlihat beberapa kolom map akun dengan cara pengisian merujuk
pada kebijakan akuntansi atau sapd masing-masing daerah. Sebagai contoh, belanja
pakai habis memiliki kemungkinan dijadikan sebagai persediaan atau sebagai beban
pakai habis, maka pada kode dan nama akun yang dikategorikan belanja pakai habis,
terdiri dari 2 map akun, misal masuk ke map akun 2 dan map akun 5. Contoh lain, kas
bendahara dapat di-map dengan akun surplus defisit LRA ketika menginginkan jurnal
anggaran atas pembelanjaan yang dilakukan pada SP2D LS. Dan masih banyak lagi
contoh yang bisa digali sesuai dengan kondisi di lapangan terkait maping jurnal.
Penyusunan map akun diwajibkan diisi dan diseragamkan sesuai dengan
kebutuhan jurnal dan kategori yang diinginkan dengan tujuan membuat lebih ringkas
proses setup jurnal. Tata cara pengisian daftar pemetaan bisa dilihat pada bagian modul
pemetaan akun.
Dari penjelasan ringkas di atas, daftar pemetaan akun dapat berguna untuk
melengkapi proses pembuatan jurnal baik anggaran sekaligus finansial dalam sekali
proses meskipun dipakai untuk beberapa kali periode laporan keuangan selama tidak
ada perubahan prosedur dan kebijakan akuntansinya. Bandingkan dengan penjurnalan
dilakukan secara manual, tentunya harus membuat dua jurnal baik anggaran maupun
finansial dan berakibat pada banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam penjurnalan
manual.

2. Daftar Set up Jurnal.
Untuk melengkapi proses jurnal setelah mengetahui data atau formulir
pembentuk jurnal dan pemetaan akun, diperlukan sarana untuk mengkoneksikan antara
komponen dalam formulir pembentuk jurnal dengan setiap item yang ada pada daftar
pemetaan akun sehingga membentuk jurnal yang diinginkan yaitu dengan mengisi set up
jurnal pada daftar template jurnal sesuai prosedur dan kebijakan akuntansi masingmasing daerah.
Cara pengisian daftar template jurnal bisa dilihat pada panduan aplikasi. Berikut
contoh gambar . Formulir Setup Jurnal SP2D.
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Gambar 38. Contoh Formulir Setup Jurnal

Pada formulir set up jurnal di atas ada beberapa komponen yang teridentifikasi
sebagai pembentuk jurnal yang selanjutnya berlanjut ke pemetaan akun yang sudah
dibuat yang antara lain;
-

Jenis Jurnal
Jurnal anggaran dan atau jurnal finansial yang terbuat dari setup jurnal formulir
terkait;

-

Keterangan
Sebagai deskripsi atas setup jurnal sebaiknya diisi dengan unsur pembentuk setup
jurnal terkait. Unsur yang dimaksud adalah seperti aset, utang, modal, pendapatan
lo, pendapatan lra, beban lo, belanja lra, dan sebagainya;

-
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Entitas

Terkait dengan subyek organisasi yang bertanggung jawab dalam penyajian jurnal
pembukuannya, baik berasal dari home office atau branch office;
-

Elemen
Terkait dengan kolom akun atau map akun yang harus dipakai dalam membuat
jurnal sebelum diproses lebih lanjut ke daftar maping akun.

Ringkasan tahap awal membuat jurnal dengan demikian sudah selesai, selanjutnya tahap
mencari data pembukuan secara sederhana akan dijelaskan melalui deskripsi dan gambar.
Sesudah proses membuat jurnal sudah dilakukan, tentunya kebutuhan validasi jurnal yang
dibuat

sangatlah

dibutuhkan,

dengan

maksud

supaya

output

yang

dihasilkan

bisa

dipertanggungjawabkan. Dengan media aplikasi E-Finance supaya memudahkan dalam pencarian
jurnal baik itu sebatas kebutuhan cek data maupun cara mengetahui kesalahan jurnal yang dibentuk,
maka end user dapat mengakses kolom realisasi pada daftar akun sesuai kewenangan masingmasing.
Sebagai contoh, pengguna ingin mengetahui formulir apa yang membentuk realisasi pada
rekening/akun ‘hotel bintang lima’, maka pengguna aplikasi dapat mengarahkan kursor pada akun
tersebut, dan melakukan ‘klik kanan’ sehingga muncul beberapa pilihan. Karena pengguna ingin
mengetahui transaksi, maka pilihlah dengan klik ‘daftar aktifitas’ sehingga muncul daftar aktifitas
pembentuk realisasi akun tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan lihat contoh gambar dan petunjuk di
bawah ini.

Gambar 39. Contoh Daftar Akun | Akun Pendapatan
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Gambar 40. Contoh Cek Realisasi Akun | Daftar Aktivitas

Gambar 41. Contoh Daftar akun |Daftar aktivitas

Jika pengguna ingin melihat formulir dan jurnal apa saja yang membentuk nominal realisasi pada
akun tersebut, maka dengan melakukan perintah yang sama selanjutnya memilih daftar jurnal
sehingga tampil sajian sebagai berikut :

Gambar 42. Contoh Jurnal
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Gambar 43. Contoh Aktivitas sumber

Dengan demikian pengguna sudah menemukan jurnal dan formulir pembentuknya. Untuk
kebutuhan mencari akun lain, cara penggunaannya sama sesuai dengan akses masing-masing
pengguna.

Penyusunan Jurnal
Proses Jurnal dan Posting Buku Besar
Menu ini dilakukan untuk melakukan penyusunan jurnal, jurnal yang hendak disusun meliputi jenis
jurnal aktivitas, saldo awal, penyesuaian, pembalik, penutup. Gambar di bawah adalah formulir
susun ulang jurnal dijalankan dengan klik tombol Susun jurnal yang di arsir biru.

75 | P a g e

Gambar 44. Contoh Penyusunan Jurnal

Daftar Jurnal
Daftar Junal adalah merupakan kumpulan jurnal dari setiap transaksi di aplikasi e-Finance. Jurnal ini
ditampilkan urut berdasarkan kepada setup jurnal yang dibuat dalam template jurnal. Dalam
formulir daftar jurnal ditampilkan kolom tanggal diterbitkannya transaksi tersebut, diikuti dengan
tipe transaksi, nomor transaksi, kode SKPD, nama SKPD, kode akun, nama akun, nominal debet dan
nominal kredit.
Daftar jurnal ditampilkan dalam 2 tabulasi daftar jurnal finansial dan daftar jurnal anggaran.
 Jurnal Finansial
: digunakan untuk mencatat akun/rekening akrual (aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan – LO, dan beban) yang akan menghasilkan laporan finansial
diantaranya Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.
Atau dengan kata lain, jurnal finansial hanya berhubungan dengan rekening tipe 1,2,3,8,
dan 9.
 Jurnal Anggaran
: digunakan untuk mencatat akun/rekening realisasi (pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan) yang akan menghasilkan laporan anggaran
diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL (LP SAL). Atau
dengan kata lain, jurnal anggaran hanya berhubungan dengan rekening tipe 4,5,6, dan 7.
Daftar jurnal terbentuk dari setup jurnal, maping akun atau pemetaan akun dan template jurnal
yang digunakan di formulir aktivitas.
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Gambar 45. Contoh daftar jurnal tab – jurnal finansial

Dibawah ini daftar jurnal untuk tabulasi jurnal anggaran.

Gambar 46. Contoh Daftar Jurnal tab – jurnal anggaran
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Setup Jurnal
Menu ini digunakan untuk melakukan setting jurnal pada setiap transaksi. Setting jurnal dilakukan
tidak secara real time online, yang berhak menentukan jurnal pada setiap transaksi merupakan
wewenang dengan hak akses akuntansi. Dimana Hak akses akuntansi memegang peran penting
dalam melakukan penjurnalan.
Data yang ditampilkan pada formulir ini kode jurnal, formulir, cek list aktif, keterangan dari jurnal,
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial
data di tampilkan dalam tabel elemen | D/K |nominal.
Entitas Pelaporan yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial data di tampilkan dalam tabel elemen |
D/K |nominal.

Gambar 47. Contoh Setup Jurnal
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Gambar 48. Contoh Daftar Setup Jurnal

Akan berpengaruh pada formulir transaksi apabila, formulir aktifitas di simpan. Maka :




Bila isian template jurnal masih kosong di formulir aktivitas, maka akan terisi otomatis dari
formulir Konfigurasi Template Jurnal sebagai jurnal defaultnya.
Bila jurnal default di formulir Konfigurasi Template tidak ditemukan, maka isian template jurnal
diisi nilai kosong.
User dapat mengisi dan mengedit isian template jurnal. Bila tombol edit dipilih maka akan
memunculkan template jurnal dari formulir Template Jurnal.

Untuk melakukan Setup jurnal dengan cara : user atau operator menginput data melalui menu
Akuntansi >> dengan pilih sub menu Setup jurnal. Untuk User / Pengguna dengan status “Ubah” ada
pada group Akuntansi
1. Kode jurnal, diisi oleh user unik tidak boleh menggunakan kode jurnal yang sama
2. Formulir, menu pull down atau drop down sesuai menu aktivitas di formulir. Pilih 1 formulir
untuk 1 kode jurnal
3. Cek box aktif atau tidak aktif untuk setup jurnal ini.
4. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari setup jurnal
5. Entitas Akuntansi terdiri dari 2 jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.
Masing-masing jurnal tersebut terdapat kolom :
a. Elemen, pilih menu pull down akan tampil beberapa elemen yang telah disediakan
oleh aplikasi
b. D/K, ditampilkan dalam bentuk D = Debet atau K = Kredit
c. Nominal, nominal yang ditampilkan apakah dari nominal atau nominal pajak
d. Ke 3 poin dari a s/d c yang nantinya akan menghasilkan jurnal pada formulir daftar
jurnal.
6. Entitas Pelaporan terdiri dari 2 jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.

Contoh dalam transaksi sebagai berikut:
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Pada tanggal 05 Januari 2015, pemerintah daerah menerbitkan ketetapan pajak bumi dan bangunan
(official assesment) sebesar Rp 1.000,00. Pada tanggal 15 Januari 2015 diterima pembayaran atas
ketetapan tersebut sebesar Rp 250,00. Atas peristiwa tersebut, apabila dikaitkan dengan informasi
keuangan berdasarkan basis akuntansi yang digunakan dapat disajikan:
NERACA
Tanggal

Kas

Piutang

Kewajiban

LRA

Pend. LO

Ekuitas
Beban

Pend. LRA

Saldo

Belanja

05/01/2015

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

15/012015

250,00

(250,00)

0,00

0,00

0,00

1.000,00

250,00

0,00

Total

250,00

750,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

250,00

0,00

Dengan demikian dapat dibuat sebuah skema yang membantu menghubungkan pencatatan antara
akun anggaran dengan akun finansial yang disebut dengan Pemetaan Akun / Mapping Akun yang
disinkronisasi dengan Setup Jurnal.
Konsep pemetaan akun yaitu mengidentifikasi hubungan dan perubahan bentuk akun anggaran.
Misalnya jika dilihat dokumen SKP Daerah, didalamnya akan memuat kode akun pendapatan LRA
(akun anggaran) tetapi dalam jurnal finansialnya dijurnal dengan men-DEBET piutang (akun
finansial). Konsep setup jurnal sendiri Dalam hal ini, akun pendapatan LRA berhubungan dengan
akun finansial dan dapat berubah bentuk menjadi piutang.
Adapun secara umum dengan adanya identifikasi awal, hubungan dan perbahan bentuk akun – akun
anggaran dapat disajikan sebagai berikut:
Akun Anggaran
Sumber Dana
Akun Bendahara
Pendapatan LRA
Belanja Pegawai (BTL)
Belanja Pegawai (BL)
Belanja Barang
Belanja Jasa
Belanja Modal
Penyertaan Modal

Perubahan 1
Perubahan SAL
Perubahan SAL
Piutang
Utang
Utang
Utang
Utang
Utang
Penyertaan Modal Pemerintah

Rincian Akun Finansial
Perubahan 2
RK PPKD
RK PPKD
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Pegawai
Beban Pegawai
Aset Lancar (mis. Persediaan)
Beban Jasa
Aset Tetap

Perubahan 3
RK SKPD
RK SKPD
Pendapatan LO

Setelah diketahui hubungan dan perubahan bentuk akun anggaran terhadap akun finansial, maka
guna mempermudah pencatatan penjurnalan dalam aplikasi e-Finance perubahan bentuk akun
anggaran tersebut disusun sedemikian rupa dengan susunan yang konsisten. Adapun contoh
penempatan perubahan tersebut sebagai berikut:
Akun Anggaran
Sumber Dana
Akun Bendahara
Pendapatan LRA
Belanja Pegawai (BTL)
Belanja Pegawai (BL)
Belanja Barang
Belanja Jasa
Belanja Modal
Penyertaan Modal
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Map Akun 1
Map Akun 2
Perubahan SAL RK PPKD
Perubahan SAL RK PPKD

Rincian Akun Finansial
Map Akun 3
Map Akun 4
RK SKPD
RK SKPD
Piutang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang
Utang
Utang
Utang
Utang

Map Akun 5

Pendapatan LO
Beban Pegawai
Beban Pegawai
Aset Lancar (mis. Persediaan)
Beban Jasa
Aset Tetap
Penyertaan Modal Pemerintah

Cara baca dari tabel diatas. Misalkan pada contoh soal sebelumnya sesuai dengan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (SAPD) untuk akuntansi Pendapatan tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan
dokumen SKP Daerah maka entitas akuntansi (SKPD) akan mencatat transaksi pada jurnal finansial
dengan men-DEBET akun piutang dan meng-KREDIT akun Pendapatan LO. Akun piutang diperoleh
dari Map Rincian Akun 3 karena diletakkan pada kolom 3 dari akun pendapatan LRA dan akun
Pendapatan LO diperoleh dari Map Rincian Akun 5 karena diletakkan pada kolom 5 dari akun
pendapatan LRA. Sehingga pada setup jurnal untuk mengakomodir kebutuhan SAPD tersebut dapat
dibuat sebagai berikut:

Dengan adanya setup jurnal ini, maka setiap formulir Surat Ketetapan Pajak (SKPD) yang sudah
dibuat dan dipilih kode jurnal yang sama maka ketika dilakukan proses penjurnalan akan secara
otomatis mencatat jurnal sesuai yang telah dibuat. Dengan kata lain, tidak harus melakukan proses
penjurnalan secara manual yang tidak efektif serta mengurangi redundansi pekerjaan menjurnal.
Formulir mapping akun dan setup jurnal dapat dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah sehingga
secara mandiri dapat membuat dan menyusun sistem akuntansi yang dinamis.
Pemetaan Akun
Merupakan maping atau pemetaan kode akun-akun jurnal anggaran dan jurnal finansial. Dimana
pemetaan ini dipergunakan atau dibutuhkan dalam hal melakukan setup jurnal. Maping kode akun
ini selanjutnya akan digunakan dalam formulir transaksi pada Template Jurnal.
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Maping ini memungkinkan pembuatan jurnal anggaran sekaligus jurnal finansial pada saat tombol
susun jurnal pada menu akuntansi >> proses jurnal di klik.
Daftar Pemetaan akun terdiri dari kode akun, nama akun otomatis setelah memilih kode akun akan
tampil datanya, map akun 1, map akun2, map akun 3, map akun 4 dan map akun 5.

Gambar 49. Contoh Pemetaan Akun

1. Kode akun, pilih akun yang akan di maping atau dipetakan. Masukkan 1 karakter berupa
kode akun (angka) untuk menampilkan list atau daftar kode akun.
2. Nama akun, otomatis tampil setelah kode akun dipilih
3. Map akun 1, poin 1 dan point 2 akan di maping dengan map akun 1 dan seterusnya sampai
map akun 5.

Neraca Lajur
Neraca Lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian
dan penyusunan laporan keuangan. Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data Neraca
Saldo dan Jurnal Penyesuaian.
Data yang ditampilkan berupa :
1. Filter periode dari tanggal awal dan akhir
2. Kode akun
3. Nama akun
4. Neraca Saldo , menampilkan debet dan kredit
5. Jurnal Penyesuaian, menampilkan debet dan kredit
6. Neraca Saldo disesuaikan, menampilkan debet dan kredit
7. Lapora Realisasi Anggaran, menampilkan debet dan kredit
8. Laporan Operasional, menampilkan debet dan kredit
9. Neraca, menampilkan debet dan kredit

82 | P a g e

Gambar 50. Contoh Neraca Lajur

AKRUAL
Rekening Akrual
Menu akrual ini adalah akun atau rekening Permen 64 yang nantinya akan dilakukan pemetaan akun
dengan akun rekening Permen 13. Form Ini menampilkan tipe, kelompok, jenis, objek, rincian, sub 1,
sub2, sub3, kode akun dan nama akun.

Gambar. 1. Contoh Rekening Akrual

Pemetaan Akun Akrual
Menu ini digunakan untuk memetakan akun-akun dari permen 13 ke permen 64. Hal ini dibutuhkan
untuk pengiriman data ke SIKD Nasional melalui Aplikasi Sinergi. Format Permen 64 ini adalah
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Laporan Semester yang nantinya semua pemda harus mengirimkan laporan tersebut. Laporan
semester atau LRA bisa dilihat di halaman selanjutnya.

Gambar. 2. Contoh Pemetaan Akun Akrual

PPKD selaku BUD
SPD
Surat Penyediaan Dana, merupakan dokumen yang dibuat oleh BUD sebagai surat yang
menunjukkan ketersedian dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPD
digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap- tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.
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Gambar 51. Contoh Edit SPD

Pada menu uang masuk sub menu SPD hanya dapat dilihat saja. Hal ini berkaitan dengan hak akses
yaitu pengguna, group akses dan juga menu-menu yang ditampilkan.
Mengakses SPD dengan akses menu ubah pada hak akses group perbendaharaan, bisa dilihat di
halaman admin
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Gambar 52. Contoh Hak akses menu - group
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Untuk melakukan entri SPD seperti gambar diatas berarti di lakukan pada menu Belanja dapat
membuat entrian, meng-edit, menghapus, dan mencetak laporan. Entrian dengan cara : user atau
operator menginput pada menu Belanja >> SPD
Mengakses formulir SPD melalui menu Belanja >> dengan memilih sub menu SPD .
Data SPD
1. Masukkan nomor SPD , nomor (Auto) jika penomoran otomatis di cek list >> mengikuti prefix
penomoran. Jika un cek nomor dapat diisi manual
2. Masukkan tanggal SPD, default yang diberikan adalah tanggal hari ini sesuai tanggal
komputer atau server
3. Pilih Triwulan SPD sesuai tanggal SPD, merupakan informasi triwulan dengan drop down 1-4
4. Bulan awal dan bulan akhir silahkan diisi manual ini untuk menentukan total anggaran kas di
tab akun
Catatan :
*kegiatan dan rekening pada form spd diambil sesuai anggaran kas yaitu DPA SKPD
*jika anggaran kas tidak dirinci perbulan, maka otomatisasi tidak berlaku, user dapat
mengentri manual.
5. Pilih SKPD dari daftar data berasal dari data dasar SKPD bagi user SKPD kolom SKPD akan
terisi sesuai login SKPD-nya
6. Keterangan diisi dengan keterangan SPD

Tabulasi SKPD
7. Nomor DPA terisi otomatis sesuai data SKPD dan beban belanja apakah belanja langsung
atau belanja tidak langsung
8. Sisa DPA (sisa DPA akan menampilkan sisa sesuai pilihan radio button yang dipilih apakah
Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan)
9. Sisa Angaran SKPD adalah sisa anggaran SKPD yang di pilih atau sesuai login skpd.
10. Pilihlah radio button dengan klik pada beban yang ada Belanja Tidak Langsung, Belanja
Langsung dan Pembiayaan.
11. Pilih Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat SKPD diambil dari pejabat SKPD dengan
jabatan bendahara pengeluaran.
12. Pilih BUD/Kuasa BUD merupakan daftar pejabat daerah diambil dari master atau data dasar
Pejabat Daerah, bertanggungjawab terhadap bukti Penerimaan dan setoran.
Tabulasi Kegiatan
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13. Beban Belanja Langsung dipilih maka tabulasi kegiatan tampil. User memilih kegiatan
dengan klik tombol tambah tabel pilih kegiatan akan tampil, user dapat memilih 1 (satu)
atau multi kegiatan dengan klik pada baris kode dan nama kegiatan lalu tekan tombol pilih.
Kolom kegiatan terdiri dari informasi kode kegiatan | nama kegiatan | anggaran | SPD
Sebelumnya | total rekening | total sd. SPD ini | Total SPD | sisa belum SPD.
Catatan :
*Total akun di tab kegiatan akan terisi otomatis jika tabulasi akun pada kolom nominal terisi.

Tabulasi Akun
14. Tabulasi rekening/akun akan tampil setelah kegiatan dipilih rekening akan sesuai dengan
SKPD dan kegiatan yang dipilih. Rekening dapat dipilih 1 (satu) atau multi rekening tandai
dengan cek list klik tombol pilih untuk memilih rekening. Kolom rekening terdiri dari
informasi kode rekening | nama rekening | anggaran | SPD Sebelumnya | total rekening |
total sd. SPD ini | Total SPD | sisa belum SPD.
Catatan :
*Kegiatan dan rekening/akun pada form SPD diambil secara otomatis sesuai dengan
anggaran kas dan jika anggaran kas (DPA 2.2.1) tidak dirinci perbulan, maka isian akun
dientri manual. Dan di tab akun pada nominal akun akan terkoneksi dengan Bulan Awal dan
Bulan Akhir (untuk menentukan total anggaran kas pada bulan awal sampai bulan akhir)
*Pengisian nominal akun jika manual, pada kolom nominal user memasukkan nominal atau
nilai akun. Aplikasi memberikan kemudahan untuk pengisian rekening sesuai pagu dengan
tekan pada 0% , 25%, 50%, 75% dan 100% otomatis kolom nominal akan terisi contoh 50%
dari total anggaran. (total sd. SPD ini | Total SPD | sisa belum SPD informasi bagi user untuk
pemakaian SPD)
15. Total akun terisi otomatis dari jumlah nominal akun yang diisi.
16. Tekan simpan untuk menyimpan data
Catatan :
Untuk detail kolom yang tidak berhasil di validasi/simpan aplikasi akan memberikan warning di pojok
kanan. Ada kolom yang belum diisi dengan benar silahkan diperbaiki. Kolom tersebut ditandai
dengan warna merah, jika kursor diarahkan ke kotak tersebut akan tampil deskripsi yang
menjelaskan informasi gagal divalidasi/simpan.

89 | P a g e

Gambar 53. Contoh Kolom belum diisi dan notifikasi

Verifikasi SIPKD
Verifikasi SPM
Menu ini diakses pada group perbendaharaan, Klik menu Verifikasi SIPKD selanjutnya sub menu
verifikasi SPM. Verifikator BUD mempunyai wewenang untuk memverifikasi SPM ditolak atau
diterima untuk di proses lebih lanjut lagi.
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Flow Chart E Finance Aplikasi Penatausahaan Akuntansi Keuangan Berbasis Accrual
PROSEDUR PENERBITAN VERIFIKASI SPM LS/ UP/GU/TU

PROSEDUR PENERBITAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
BUD Selaku Verifikator BUD

BENDAHARA PENGELUARAN
Mulai

1

- Menerima & memeriksa
pengajuan SPM LS/UP/
GU/TU
Melakukan otorisasi
SPM LS/UP/GU/TU

- Menerima SPM otorisasi
PA dan mencocokkan
dengan SPP
- Mengajukan SPM Ke
BUD

1

TIDAK

YA

Database
E-Finance

Register Verifikasi
SPM

Menyerahkan SPM LS/UP/
GU/TU kepada Pejabat
BUD untuk Penerbitan
SP2D

selesai
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Gambar 54. Contoh Formulir Verifikasi SIPKD – Verifikasi SPM UP

Gambar 55. Contoh Formulir Verifikasi SPM – Detil SPM
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Untuk melakukan entri verifikasi SPM, user klik pada baris Daftar Verifikasi SPM lalu klik tombol
Ubah, masukkan keterangan verifikasi, nomor verifikasi, tanggal verifikasi dan pilih radio button
keputusan apakah diterima atau ditolak.
Jika Daftar SPM untuk kolom nomor di klik maka akan menampilkan Daftar SPM atau klik kanan pada
kolom nomor akan menampilkan tab baru atau window (jendela) pada browser.

Gambar 56. Contoh Daftar Verifikasi dan nomor SPM

SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
atau kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk
berdasarkan SPM.
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Gambar 57. Contoh Formulir SP2D
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Untuk melakukan entri SP2D dengan cara : user atau operator menginput Uang masuk >> SP2D
Mengakses formulir SP2D melalui menu Uang Masuk >> dengan pilih sub menu SP2D . (cek group
menu hak akses)
Data SP2D
Pada data SP2D user hanya pilih data SPM yang sudah di verifikasi oleh PPK SKPD , tentunya hasil
adalah data SPM dengan verifikasi diterima. Data SPM yang di tolak dalam formulir verifikasi SPM
tidak akan tampil di tabel pilih SPM. Penjelasan mengenai verifikasi SPM akan dijelaskan pada menu
verifikasi SKPD. Semua data akan terisi otomatis dengan data SPM sesuai data SPM yang dipilih oleh
user. Lengkapi data selanjutnya sumber dana, rekening bendahara, dan pejabat BUD.
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Daftar SP2D
List data SP2D yang telah di entri. Contoh daftar SP2D seperti gambar di bawah ini dengan informasi
nomor SP2D, tanggal SP2D, nama SKPD, status SP2D (Ditolak atau diterima Saat sudah diverifikasi
SKPD>> verifikasi SPM), keperluan, beban dan nominal kotor, PFK, PFK informasi, Pajak potongan,
pajak informasi dari transaksi keperluan LS, nominal bersih, kegiatan yang digunakan dan keterangan
SP2D, sumber dana, nomor SPM, no daftar penguji dan nomor BUD.

Daftar Penguji
Daftar penguji adalah kumpulan data dari aktivitas formulir SP2D.
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Gambar 58. Contoh Formulir Daftar Penguji

Untuk melakukan entri daftar dengan cara : user atau operator menginput Belanja >> Daftar Penguji
melalui menu Belanja >> dengan pilih sub menu Daftar Penguji. Untuk User / Pengguna dengan
status “Ubah” ada pada group Perbendaharaan
Data Daftar Penguji
Entrian Daftar Penguji untuk pilihan Satker otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses
group.
Daftar Penguji
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal Daftar
Penguji
3. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
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Tabulasi Daftar SP2D
4. Klik tambah untuk menampilkan tabel pilih daftar Sp2D yang akan dimasukkan ke dalam
daftar penguji atau advis Bendahara Penerimaan ditampilkan menu pop up dengan pejabat
SKPD dengan jabatan bendahara penerimaan
5. Data yang ditampilkan nomor SP2D, tanggal SP2D, Nama SKPD/Satker, Pihak ke tiga ,
nominal kotor dan nominal PFK
6. Dibawah ditampilkan total nominal Kotor, nominal PFK, nominal Pajak dan nominal bersih.
7. BUD/Kuasa BUD, merupakan data Pejabat Daerah dengan jabatan BUD/Kuasa BUD.
BUD
Bendahara umum Daerah yaitu suatu proses dalam rangka memvalidasi semua penerimaan dan
semua pengeluaran yang berlangsung di kas daerah. Untuk form BUD ini data diambil dari data STS,
SP2D, Kontra Pos, Sumber dana yaitu untuk transaksi pemindahan saldo dari suatu rekening bank ke
rekening bank lainnya, setoran PFK, setoran Pajak, setoran Sisa.

Gambar 59. Contoh Formulir BUD
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Gambar. 3. Contoh BUD – Saldo Sumber Dana

Untuk melakukan entri BUD atau bendahara Umum Daerah dengan cara : user atau operator
menginput Belanja >> BUD melalui menu Belanja >> dengan pilih sub menu BUD. Untuk User /
Pengguna dengan status “Ubah” ada pada group Perbendaharaan.
Dimenu pengaturan umum pada halaman admin ada fasilitas BUD otomatis, jika user cek list BUD
Otomatis maka akan dibuat data SP2D secara otomatis langsung dibuatkan data BUD.

Data BUD
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat
dientri manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal BUD
3. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari BUD
4. BUD/Kuasa BUD, ditampilkan dengan pilihan dalam menu pull down data dari pejabat
Daerah pada data dasar.
Tabulasi Rincian Bendahara Umum Daerah

5. Klik pada button dari Formulir aktivitas STS | SP2D | Kontra Pos | Sumber Dana | Setoran
PFK | Setoran Pajak |Setoran Sisa yang akan di cairkan di register di Bendahara Umum
Daerah (BUD).
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6. Data yang ditampilkan pada tabel rincian bendahara umum daerah merupakan data rincian
dari point 5 yang di pilih. Data rincian berupa kolom nomor | tipe | nomor aktivitas | kode
rekening | nama rekening |penerimaan | pengeluaran | kode SKPD.

Tabulasi Saldo Sumber Dana
7. Saldo sumber dana ditampilkan dalam tabel sumber dana terdiri dari kolom nama sumber
dana | saldo awal |saldo akhir, data diambil dari data dasar > sumber dana.
8. Saldo awal di dapat dari aktivitas formulir Memo Penyesuaian dengan jenis jurnal saldo
awal.
9. Saldo akhir didapat dari akumulasi dari saldo awal ditambah dari semua transaksi dari jurnal
sesuai rekening sumber dana.

Verifikasi SPJ Fungsional / SPJ Fungsional
Verifikasi SPJ Fungsional / SPJ Fungsional, dibuatkan dalam satu (1) formulir. Pada formulir ini user
melakukan verifikasi spj fungsional berdasarkan kepada nomor SPJ administratif. SPJ fungsional
dibuat atau di entri oleh verifikator BUD. Untuk menampilkan formulir verifikasi SPJ Fungsional
dengan memilih menu verifikasi SIPKD > sub menu SPJ Fungsional. (bisa di set sendiri pada halaman
admin)
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Flow Chart E Finance Aplikasi Penatausahaan Akuntansi Keuangan Berbasis Accrual
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) BELANJA UP/GU/TU

PROSEDUR PENERBITAN (SPJ) FUNGSIONAL BELANJA UP/GU/TU
PPK SKPD
Mulai

- Berdasarkan Verifikasi
SPJ
Administratif
Menyerahkan
SPJ
Fungsional ke bendahara
Pengeluaran

BENDAHARA PENGELUARAN

BUD Selaku Verifikator BUD

1

2

Menerima
SPJ
Fungsional
Menyiapkan
Kelengkapan Berkas BKU,
Buku Pajak dll

- Menerima & memeriksa
pengajuan BKU & SPJ
Melakukan verifikasi
BKU dan SPJ beserta
berkas kelengkapan

1
-Menyerahkan SPJ, BKU
Rincian Objek Belanja
Untuk
Di
sahkan
Pengguna Anggaran ke
BUD

TIDAK
YA

Database
E-Finance
2
Register
Verifikasi SPJ
Fungsional

-Menyerahkan SPJ, BKU
Rincian Objek Belanja dan
yang sudah disahkan
pengguna
anggaran
berkas kelengkapan ke
BUD / Kuasa BUD untuk
pengajuan SPP GU

Selesai

Untuk melakukan entri verifikasi SPJ Fungsional dengan cara : user atau operator login
dengan group verifikator BUD. Pilih menu Verifikasi SIPKD >> SPJ Fungsional.
Pilih nomor SPJ Administrasi , daftar SPJ administrasi ditampilkan dalam tabel pilih adalah daftar SPJ
administratif.
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Data SPJ Fungsional
1.
2.
3.
4.
5.

SKPD akan terisi sesuai data SPJ administratif
Keterangan terisi sesuai data SPJ administratif
Keperluan dan beban terisi sesuai data SPJ administratif
Akun bendahara terisi sesuai data SPJ administratif
Bendahara Pengeluaran terisi sesuai data SPJ administratif

Data SPJ Fungsional
1.
2.
3.
4.

Menampilkan data atau informasi SPJ administratif berupa nomor dan tanggal
Menampilkan data yang sudah diverifikasi berupa nomor dan tanggal
Pejabat Pengguna Anggaran
Pejabat PPK SKPD

Tabulasi Kegiatan
5. Tampil apabila SPJ fungsional dengan beban yaitu beban langsung ditampilkan kode
kegiatan, nama kegiatan, nominal, nominal lalu dan kolom sisa diambil dari sisa perkegiatan
pada SPJ Administratif.
Tabulasi akun
6. Menampilkan kode kegiatan kembali, kode akun dan nama akun disertai dengan nominal spj
fungsional, nominal lalu dan juga sisa per akun dari SPJ administratif yang sudah di verifikasi.
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Gambar 60. Contoh Edit Verifikasi SPJ Fungsional
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Organisasi
Urusan
Untuk bisa masuk ke halaman urusan dan melakukan entrian atau setting data urusan dengan
arahkan mouse pada menu Organisasi >> Urusan.
Untuk melakukan entri urusan dengan cara :
user klik tambah
maka akan memberikan baris baru user cukup melakukan entri disini
lalu klik tombol enter untuk menyimpan data tersebut, atau melakukan perubahan dengan tombol
ubah

pada baris yang dipilih dengan menempatkan kursor di baris yang dimaksud. Atau

double klik sorot bagian yang akan diubah. Tombol hapus
pada baris yang dipilih.
diubah atau di hapus.

untuk melakukan hapus data

icon atau tombol refresh untuk mereload data ketika data pernah

Gambar 61. Contoh Form Urusan

Fungsi
Dikarenakan tahap atau modul fungsi sama dengan urusan secara umum maka pada form ini tidak
dibahas kembali. Pengertian Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
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Gambar 62. Contoh Form Fungsi

Bidang
Data bidang menampilkan data fungsi dan urusan. Entrinya dilakukan pada grid atau baris yang aktif.
Dalam satu urusan tidak boleh memiliki kode bidang yang sama.

Gambar 63. Contoh Form Bidang
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SKPD / SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang lebih dikenal dengan SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang SKPD. Data yang ditampilkan
pada Daftar SKPD/Satker dan Unit Kerja adalah :
1. Data Urusan, data ditampilkan otomatis dari entrian Organisasi >> Urusan
2. Bidang, Data ditampilkan otomatis dari entrian organisasi > Bidang
3. SKPD/Satker, user dapat entri kode SKPD dan Nama SKPD
4. Unit Kerja, user dapat entri kode Unit Kerja dan Nama Unit Kerja
5. Akun BT, akun bendahara terima atau akun bendahara penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu
6. Akun BK, akun bendahara keluar atau akun bendahara pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
7. Akun Kasda, user dapat memilih 1 (satu) Rekening kasda user klik karakter “1” di aplikasi
akan tampil kode akun kasda atau akun kas daerah/Sumber dana
8. RK SKPD, user dapat memilih 1 (satu) Rekening RK SKPD user klik karakter “1” di aplikasi
akan tampil kode rekening untuk rek RK SKPD
9. Kode Administrasi, kode adminitrasi SKPD ini juga biasa digunakan dalam prefix/setting
penomoran otomatis
10. Alamat, diisi manual oleh user sesuai alamat SKPD
11. NPWP, diisi manual oleh user sesuai NPWP SKPD
12. Bidang Tambahan, dapat diisi oleh user.
a. Masukkan karakter kode bidang akan tampak filter bidang-bidang yang akan dibuat
bidang tambahan. “Sebagai contoh jika Dinas Pendidikan memiliki bidang tambahan
kebudayaan maka kegiatan di dinas pendidikan dapat memilih kegiatannya milik
atau kepunyaan bidang kebudayaan”.
12. Klik enter untuk menyimpan baris yang aktif.
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Gambar 64. Contoh Form SKPD dan Unit Kerja

Pejabat SKPD dan Unit Kerja
Untuk membuat pejabat SKPD cukup klik pada SKPD / Unit Kerja yang dimaksud untuk memasukkan
nama-nama pejabat , nip, jabatan dan juga pangkat dan status aktif atau tidak aktif pada pejabat
tersebut.
Program
Program adalah penjabaran atas kebijakan SKPD/Satker dalam upaya yang berisi satu atau lebih dari
kegiatan-kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi SKPD/Satker.
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Untuk melakukan entri program dengan cara : user atau operator menginput data program
berdasarkan kepada urusan, bidang dan SKPD. Klik pada SKPD untuk memasukkan data program
dengan kode program dan nama program. Klik tambah aplikasi akan memberikan baris baru dengan
mengcopi data dari atas masukkan kode program dan kegiatan, klik enter untuk menyimpan data.
Untuk mengubah data klik pada baris program klik icon ubah atau double klik, gunakan enter untuk
menyimpan data perubahannya.

Gambar 65. Contoh Form Program

Kegiatan
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih pada SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
Untuk melakukan entri kegiatan dengan cara : user atau operator menginput menu organisasi >
kegiatan. Formulir dan daftar dijadikan satu model. Model entriannya sama dengan Program.
Tempatkan kursor pada baris yang akan ditambahkan kegiatan. Klik tambah akan menambahkan
baris baru dan akan menyalin data dari baris diatasnya, masukkan kode dan nama kegiatan. Ubah
atau hapus dapat dilakukan pada baris yang akan diproses sesuai fungsi tombol.
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Gambar 66. Contoh Form Kegiatan

Data Dasar
Data dasar atau master digunakan untuk setting data yang nantinya akan dipergunakan di formulirformulir dalam e-Finance.
Pejabat Daerah

Gambar 67. Contoh Ubah Pejabat Daerah
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Pejabat Daerah merupakan form entrian dan daftar semua di lakukan dalam 1 (satu) baris atau
record. Ubah record atau baris dengan cara klik pada baris tersebut gunakan fungsi tombol ubah
atau dengan double klik. Klik enter data akan otomatis tersimpan. Notifikasi akan tampil di sisi
kanan, bahwa data pejabat daerah telah diubah. Field yang harus diisi adalah nama jabatan, nama
pejabat, NIP, Pangkat , cek list status pejabat aktif jika di cek list dan tidak di ceklist berarti non aktif.

Dasar Hukum
Dasar Hukum merupakan norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum. Dasar
hukum di e-Finance menampilkan dasar hukum per- rekening atau per akun.
Untuk melakukan entri dasar hukum dengan cara : user atau operator menginput data dasar hukum
Klik tombol tambah aplikasi akan memberikan baris baru untuk memasukkan atau mengentri nama
dasar hukum, klik enter untuk menyimpan dasar hukum. Notifikasi akan tampil bahwa nama dasar
hukum telah tersimpan, silahkan operator menambahkan rekening.

Gambar 68. Contoh Form entrian dan daftar Dasar Hukum

Pada tabel kode rekening dan nama rekening dasar hukum user menambahkan rekening tersebut
dengan klik tombol tambah maka tampil tabel pilih rekening, filter dapat dilakukan dengan memuat
kata yang berasal dari kode dan nama rekening fungsi simpan akan aktif jika rekening telah di cek 
dan tombol pilih di jalankan. Untuk menghapus rekening tandai dengan cek  pada baris yang akan
dihapus klik tombol hapus. Untuk tombol refresh kembali ke semula. Notifikasi akan tampil jika kode
dan nama dasar hukum telah berhasil disimpan.
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Sumber Dana
Sumber dana adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Master atau data dasar sumber dana ini perlu dibuat untuk dipergunakan di formulir dalam aktivitasaktivitas e-Finance.
Untuk melakukan entri sumber dana dengan cara : user atau operator menginput data dasar sumber
dana. Formulir dan daftar dijadikan satu model. Model entriannya sama dengan Pejabat Daerah.
Klik tambah akan menambahkan baris baru masukkan nama sumber dana, kolom kode akun akan
menampilkan Pilih Akun user cukup memasukkan 1 karakter yang ada dalam list akun maka aplikasi
akan menampilkan karakter tersebut dalam daftar akun, tabel /daftar meliputi kode akun dan nama
akun, masukkan nama bank dan rekening bank wajib diisi untuk form ini. Ubah atau hapus dapat
dilakukan pada baris yang akan diproses sesuai fungsi tombol.

Gambar 69. Contoh Daftar dan entri Sumber Dana

Akun Bendahara
Akun bendahara adalah Rekening / akun yang dikelola oleh bendahara baik bendahara penerimaan
atau pengeluaran dimana bertugas untuk mengatur rekening tersebut untuk dipergunakan dalam
menampung uang pendapatan daerah dan keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD. Pembeda bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah jenisnya
bendahara. Ditampilkan dalam bentuk drop down. Pilih salah satu lalu klik tab untuk berpindah
kolom dan tekan enter pada kolom terakhir untuk menyimpan entrian dalam 1 baris .
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Gambar 70. Contoh Daftar Tambah Entrian Akun Bendahara penerimaan dan pengeluaran

Untuk melakukan entri akun bendahara dengan cara : user atau operator menginput data dasar
akun bendahara. Daftar akun bendahara berdasarkan kepada SKPD. Hak akses diberikan jika login
sebagai SIPKD maka tombol pilih SKPD akan tampil, tapi jika login sebagai user SKPD maka kode
SKPD dan nama SKPD akan otomatis terisi sesuai saat login.
Plih SKPD akan menampilkan tabel pilih SKPD dan nama akan sesuai kode SKPD, jenis bendahara
ditampilkan dalam bentuk drop down seperti dijelaskan diatas, nama akun bendahara dientri oleh
user sebagai nama bendahara, kolom kode akun - user dapat memasukkan 1 (satu) char akun
bendahara aplikasi akan memberikan list/daftar akun bendahara sesuai data dasar akun bendahara
yang dientri dan untuk nama akun akan sesuai dengan akun yang dipilih.
Nama Bank diisi dengan informasi nama bank untuk nama bendahara dan nomor akun diisi dengan
nomor akun nama bendahara tersebut. Untuk berpindah antar kolom gunakan keybord “tab” dan
tekan enter pada kolom terakhir untuk menyimpan entrian.
Pada tanda + /expand untuk menampilkan default aktivitas penggunaan akun bendaharabaik
penerimaan dan pengeluaran, aktivitas bisa dipilih klik enter untuk menyimpan.

Akun PPTK
Akun PPTK adalah akun yang digunakan oleh pejabat PPTK berdasarkan kepada kegiatan per SKPD.
Akun PPTK meliputi kolom entrian kode akun, nama akun, kode kegiatan, nama kegiatan, dan nama
pejabat.
Untuk melakukan entri akun PPTK dengan cara : user atau operator menginput data dasar akun PPTK
: kode akun dengan memilih tombol pilih akun, nama akun terisi sesuai pemilihan kode akun, tombol
pilih kegiatan akan menampilkan tabel pilih kegiatan pada tabel master kegiatan, dan untuk pejabat
114 | P a g e

PPTK diambil dari data dasar >> SKPD dengan jabatan PPTK pada kolom ini dibuat autocomplete
yaitu dengan memasukkan beberapa karakter input maka aplikasi akan menampilkan daftar pejabat
PPTK sesuai karakter yang diinput, sehingga memudahkan user dalam hal input data.

Gambar 71. Contoh Entrian dan daftar akun PPTK

Pajak
Pajak menu ini di entri di master / menu data dasar > pajak. Rekening / akun pajak yang di
pergunakan di register disana, nantinya rekening pajak ini akan dipergunakan untuk formulir
SPP/SPM/SP2D dan lain-lain.

Gambar 72. Contoh Entrian dan edit Daftar Pajak
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Untuk melakukan entri akun Pajak dengan cara : user atau operator menginput data dasar rekening
Pajak. Klik tambah untuk menambahkan baris pajak, masukkan kode pajak dan nama pajak setelah
itu klik kolom Pilih akun masukkan karakter yang memuat kode atau nama akun pajak pilihlah 1
akun pajak maka kolom kode akun dan nama akun akan terisi. Untuk kolom persen user input
manual nominal persen pajak tersebut.

PFK
Daftar rekening Potongan Fihak ke-3 atau disebut PFK merupakan daftar rekening PFK atau rekening
hutang. Daftar rekening ini terdiri dari kode rekening pfk dan nama rekening PFK. Daftar dan entrian
dijadikan 1 (satu) model juga sama dengan formulir master/data dasar lainnya.

Gambar 73. Contoh entri akun PFK dan Pilih akun

Untuk melakukan entri rekening PFK dengan cara : user atau operator menginput data dasar
rekening PFK . Klik tombol tambah akan memberikan baris kosong pada kolom kode akun
masukkan satu (1) karakter maka daftar akun akan tampil, pilih satu rekening PFK berpindah ke
kolom nama akun dengan klik tab masukkan nama dan klik enter. Notifikasi akun telah tersimpan
akan tampil di pojok kanan.

Anggaran
Data anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran
APBD meliputi masa satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
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Anggaran meliputi anggaran pendapatan LRA dan pendapatan LO, anggaran belanja dan
pembiayaan.






Anggaran pendapatan, terdiri atas, dipisahkan dalam pilihan kategori rekening. Pendapatan
LRA dan Pendapatan LO.
o Pendapatan LRA, adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/daerah
yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah. Data Anggaran pendapatan tampil dalam tabulasi RKA 1.
o Pendapatan LO, adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkurtan dan tidak
perlu dibayar kembali.
Anggaran belanja, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum negara/ daerah yang
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Data Anggaran belanja tampil
dalam tabulasi RKA 2.1 (Belanja Tidak Langsung) dan RKA 2.2.1 (Belanja Langsung)
Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya. Data anggaran penerimaan pembiayaan dalam tabulasi RKA 3.1
dan Pengeluaran Pembiayaan RKA 3.2

Gambar 74. Contoh Anggaran SKPD Pendapatan
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Kategori Akun
Kategori akun atau pengklasifikasian akun untuk menunjuk kepada parent rekeningnya. Default akun
yang ditampilkan dari kode akun 1 sampai dengan 9. Silahkan user dapat menambah kode akun
kategori penginputan pada baris yang aktif dengan klik icon tambah. Enter untuk menyimpan data.

Gambar 75. Contoh Kategori Akun

Akun
Akun adalah penampung transaksi keuangan yang disusun secara kronologis berdasarkan tanggal
transaksi. Daftar akun dalam e-Finance terdiri dari beberapa kolom diantaranya : Tipe, Kelompok,
jenis, objek, rincian, sub 1, sub 2, sub 3, kode rekening, nama akun, kategori, pagu dan realisasi.
Akun-akun ini yang akan dipergunakan dalam formulir aktivitas.

Pada daftar akun dapat dilihat transaksi-transaksi pemakaian SKPD, pemakaian kegiatan, Pemakaian
SPD, Daftar Aktivitas, daftar jurnal user dapat klik kanan pada kode rekening pada bagian rincian

rekening/rincian objek rekening untuk dapat melihat transaksi tersebut.
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Gambar 76. Contoh daftar Akun filter tipe 5
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Gambar 77. Contoh Daftar akun | Pemakaian Jurnal
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Laporan
Laporan ditampilkan dengan beberapa filter standar diantaranya filter tanggal pelaporan, tanggal
awal dan tanggal akhir pelaporan, no halaman pertama defaut no halaman 1 user dapat
memasukkan angka disini, Urusan Pemerintahan user dapat memilih bidang pemerintahan dengan
menu pull down, dan organisasi SKPD data di tampilkan sesuai filter urusan pemerintahan. Laporan
di dalam efinance dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk laporan contoh ditampilkan dalam
bentuk pdf dan xls.
Diefinance user juga dapat melakukan customisasi laporan sesuai keinginan pemda sendiri sesuai
kebutuhan tentunya. Baik berdasarkan nominal dari aktivitas tertentu saja atau melalui nominal dari
data jurnal.

Gambar 78. Contoh Filter Laporan

LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran Versi SAP
Laporan Realisasi Anggaran Permendagri 13 Versi Struktur APBD
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
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LAPORAN KEUANGAN SKPD
Rincian Jurnal Laporan Keuangan Daerah dan SKPD
LAPORAN SEMESTERAN
Laporan Pertanggungjawaban Perda APBD
Laporan Pertanggungjawaban Penjabaran APBD
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Penerimaan
Register STS
Rekap PAD
Rekapitulasi Penerimaan Harian
Daftar Ketetapan Pajak SKRD
dll
Catatan :
Report ditampilkan dapat sesuai login dengan penambahan showonly pada xml/ pemanggilan
report. Xml bisa dibuka melalui notepad ++

Gambar 79. Contoh XML showonly group

Operator
Operator atau Pengguna.
Operator atau pengguna adalah orang yang mempunyai hak untuk dapat menjalankan aplikasi SIPKD
web atau online ini.
Menu Operator terdiri dari 3 bagian :
Group
Group berisi daftar nama group yang sudah terdaftar, untuk menambahkan nama group baru, klik
tombol tambah
akan lanjut ke form entri group, silakan isi nama group (wajib),
deskripsi (optional), dan beri tanda cek pada menu menu yang diijinkan oleh group yang akan
dibuat. Otorisasi menu berdasar group dibuat disini, jika sudah selesai, pilih simpan dan silakan

122 | P a g e

lanjut dengan memilih tombol kembali. Ke daftar group..tombol EDIT

digunakan untuk

mengubah nama group, deskripsi dan atau otorisasi menu. Icon DELETE
menghapus group.
Group user pada aplikasi e-Finance :
Group
-

Administrator

-

Perbendaharaan

Aktivitas Formulir

Default Hak Akses

All Aktivitas

Ubah

- Data Dasar

SIPKD

-

Pejabat Daerah

Ubah

-

Dasar Hukum

Lihat

-

Sumber Dana

Lihat

-

Anggaran

Lihat

Akun rekening

Lihat

Akun
-

Pendapatan
-

STS

Ubah

-

SPD

Ubah

-

SPP

Lihat

-

SPM

Lihat

-

SP2D

Ubah

-

Daftar Penguji

Ubah

-

Setoran PFK

Ubah

-

Setoran Pajak

Ubah

-

BUD

Ubah

-

Laporan

Ubah

Belanja

-

Verifikator BUD - SIPKD
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Data Dasar
-

Kontrak

Lihat

-

Sumber Dana

Lihat

-

Rekening Bendahara

Lihat

-

Rekening PPTK

Lihat

-

Pajak

Lihat

-

PFK

Lihat

untuk

-

Anggaran

Lihat

Verifikasi SIPKD

-

Akuntansi - SIPKD

-

Verifikasi SPM

Ubah

-

SPJ Fungsional

Ubah

Organisasi
-

SKPD

Lihat

-

Program

Lihat

-

Kegiatan

Lihat

Data Dasar
-

Pejabat Daerah

Lihat

-

Kontrak

Lihat

-

Dasar Hukum

Lihat

-

Sumber Dana

Ubah

-

Rekening Bendahara

Ubah

-

Rekening PPTK

Ubah

-

Pajak

Ubah

-

PFK

Ubah

-

Anggaran

Ubah

-

Kategori Akun

Ubah

-

Akun

Ubah

Akun

Pendapatan
-

STS

Lihat

-

Kontrapos

Lihat

-

Setoran Sisa UP

Lihat

-

SPD

Lihat

-

SPP

Lihat

-

SPM

Lihat

-

SP2D

Lihat

-

Setoran Pajak

Lihat

-

SPJ

Lihat

Belanja
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-

SPJ Pendapatan

Lihat

-

BUD

Lihat

Akuntansi
-

Daftar Jurnal

Ubah

-

Memo Penyesuaian

Ubah

Laporan
-

Ubah

Bendahara Penerimaan Organisasi
- SIPSKPD

-

SKPD

Ubah

Uang Masuk
-

SKPD/SKRD

Ubah

-

TBP

Ubah

-

BKU Penerimaan

Ubah

Laporan
-

Ubah

Bendahara Pengeluaran Organisasi
- SIPSKPD

-

SKPD

Data Dasar

Ubah
Lihat

-

Kontrak

Ubah

-

Anggaran

Lihat

Uang Masuk
-

SPP

Ubah

-

SPM

Lihat

-

SP2D

Lihat

Uang Keluar
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-

Panjar

Ubah

-

SPJ Panjar

Ubah

-

Sisa Panjar

Ubah

-

Belanja

Ubah

-

Setoran Sisa

Ubah

-

SPJ

Ubah

-

Kontrapos

Ubah

-

Setoran Pajak

Ubah

-

SPJ Pendapatanj

Ubah

-

BKU Pengeluaran

Lihat

-

PPK - SIPSKPD

Pemindahbukuan

Lihat

Organisasi
-

SKPD

Lihat

Data Dasar
-

Kontrak

Lihat

-

Anggaran

Lihat

Uang Masuk
-

SPD

Lihat

-

SPP

Lihat

-

SPM

Ubah

-

SP2D

Lihat

-

SKPD/SKRD

Lihat

-

TBP

Lihat

-

BKU Penerimaan

Lihat

Uang Keluar
-

Panjar

Lihat

-

SPJ Panjar

Lihat

-

Sisa Panjar

Lihat

-

Belanja

Lihat

-

Setoran Sisa

Lihat

-

SPJ

Lihat

-

Kontrapos

Lihat

-

Setoran Pajak

Lihat

-

STS

Lihat

-

SPJ Pendapatan

Lihat

-

BKU Pengeluaran

Ubah

-

Pemindahbukuan

Ubah

Verifikasi SKPD
-

Verifikasi SPP

Ubah

-

Verifikasi SPJ Adm

Ubah

Akuntansi

Ubah

-

Daftar Jurnal

Ubah

-

Memo Penyesuaian

Ubah

Laporan
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Catatan :
*tabel diatas bisa berubah hak akses sesuai wewenang admin
User
USER, Berisi list nama user yg sudah terdaftar tombol "TAMBAH" digunanakan untuk menambah
user baru (selanjutnya akan masuk ke form entri user). Tombol "EDIT" digunakan untuk mengubah
data untuk user terpilih. "DELETE", untuk menghapus user "AKTIF", untuk mengaktif dan menonaktifkan user
Menu
Menu dengan :
- (tanpa cek  option), lebih kearah tampilan, menggeser-geser posisi menu maupun sub
menu dengan
- cek option tombol "tambah menu", digunakan untuk menambah menu yang nantinya akan
menjadi menu atas
Ketika menu baru berhasil ditambahkan, direkomendasikan memilih "menu terkait" untuk memberi
otorisasi, apakah menu tersebut akan dimunculkan atau tidak.
Default menu tidak muncul, dan otorisasi hanya dikenakan pada group user yang sedang login
** add child, menambah sub menu isi nama, link (jika mengetahui url modul, dr sub menu
yang akan dbuat), default url adalah '#'
** edit menu, lebih digunakan untuk mengganti Redaksi, atau menon-aktifkan menu vice
versa
untuk link tidak direkomendasikan diubah-ubah, kecuali jika diperlukan.
** add divider, digunakan untuk menambah tanda pemisah
** edit (sub menu), hampir sama dengan 'EDIT MENU'
** delete, menghapus sub menu

127 | P a g e

Pengaturan
Akun Saya
Menu akun saya, informasi mengenai pengguna yang sedang login pada aplikasi e-Finance. Pada
menu ini user bisa melakukan pergantian atau ubah password. Jangan lupa klik simpan untuk

melakukan perubahan. Bisa di Akses pada pojok kanan

Gambar 80. Contoh Akun Saya

Gambar. 4. Contoh Ubah Password

Untuk mengubah password dibutuhkan informasi password lama, password baru dan mengulangi
password baru. Pastikan karakter berjumlah minimal 8 (delapan). Kombinasikan antara huruf dan
angka. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.
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Halaman Admin
Umum
Pengaturan umum adalah sarana untuk mengatur login aplikasi untuk database yang dipergunakan.
(Informasi hostname dan lokasi database). Tahun anggaran aktif, status anggaran aktif dan juga
SKPD sebagai PPKD yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah. Pilih icon

folder untuk

menampilkan daftar SKPD atau tanda silang untuk menghapus pilihan klik tombol simpan untuk
menyimpan data perubahan. Logout dari aplikasi untuk login dengan pengaturan yang baru.
Pengaturan mengenai SPP menggunakan Bast, SPP TU sampai rincian objek atau sampai kegiatan
bisa disetting disini. Auto save dan auto logout bisa diatur disini dengan satuan waktu menit,
pengisian 0 berarti tidak berlaku auto save/auto logout.

Gambar 81. Contoh Pengaturan Umum
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Tahun Anggaran
Tahun anggaran merupakan tahun anggaran yang direncanakan untuk merencanakan keuangan
daerah. Untuk status anggaran dimana ditiap tahun anggaran memiliki status anggaran yaitu Murni,
PAK dan Pra PAK.
Klik tambah untuk menambah tahun anggaran sebagai contoh masukan tahun 2014 tekan Enter di
keyboard, klik simpan. Lalu klik tombol + untuk memasukkan data Status Anggaran masukkan
status anggaran dengan klik tambah mengetikkan status anggaran MURNI atau PAK klik enter
otomatis tabel daftar Status terisi dengan status yang di entrikan.
Di kolom Status Anggaran awal ada menu pull down klik nanti status perubahan yang diinput di
daftar Status Anggaran akan tampil. User dapat memilih salah satu status tersebut. Klik enter untuk
menyimpan status anggaran awal. Pada baris status menjelaskan informasi tanggal RKA, No DPA, tgl
DPA, No APBD, Tgl APBD, No Perkada dan Tanggal Perkada (Perkada adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh kepala daerah tanpa melalui proses kesepakatan dan pembahasan
bersama DPRD)

Gambar 82. Contoh Daftar Tahun Anggaran

Info Pemda
yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Data ini
merupakan informasi pemerintah, Pada menu halaman administrator pada menu pengaturan > info
pemda , sehingga muncul form tersebut seperti gambar di bawah.
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Gambar 83. Contoh Info Pemda

Keterangan Gambar

Nama Pemda, Nama Pemerintahan Daerah.
Lokasi, Tempat Pemerintahan Daerah
Kode Pemda, kode Pemerintahan Daerah
Kode Satker, Kode Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Logo pemda, logo atau icon pemda
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Prefix Pengaturan

Gambar 84. Contoh Setting Penomoran

Prefix penomoran atau setting penomoran dilakukan untuk membuat nomor dalam aktivitas
aplikasi e-Finance secara otomatis. Formulir meliputi 30 formulir diantaranya : Form SPD, Form SPP,
Form SP2D, Form Daftar Penguji, Form Belanja , Form Setoran Pajak SP2D, Form Setoran Potongan
SP2D, Form Setoran Pajak, Form Panjar, Form SPJ Panjar, Form TBP, Form STS, Form SPJ Pendapatan,
Form BKU SKPD Pengeluaran, Form Setoran Sisa Uang Persediaan, Form Kontra Pos, Form BKU SKPD
Penerimaan, Form Pemindahbukuan, Form Memo Penyesuaian, Form BUD, Form Setoran Sisa
Panjar, Form Verifikasi SPP, Form Verifikasi SPM, Verifikasi SPJ, Form SKPD/SKRD, Setoran Sisa
Panjar, SPJ Administratif, SPJ Fungsional, BKU pengeluaran, BKU penerimaan.
Variable atau fungsi yang berlaku dalam setting penomoran yang nantinya akan ditampilkan atau
diganti dengan suatu nilai tertentu.
Format penulisan penomorannya :
-

{nomor:6) , menampilkan nomor urut sebanyak 6 digit, jika pada menu setting penomoran
diisi maka nomor akan otomatis terisi hal ini untuk membantu user atau pengguna di dalam
kesalahan membuat nomor aktivitas secara berurut.
o Bila :AN ditambahkan maka penomoran tidak memperhatikan variabel lainnya,
{nomor:#:AN}.
Contoh : {nomor:6:AN}/{SKPD:2}/{keperluan}-{beban}

-

{skpd#2}, menampilkan kode skpd secara lengkap (urusan, kode bidang , kode skpd), misal
untuk Dinas Pendidikan 1.01.01 dan jika {skpd#1} menampilkan kode skpd saja maka untuk
Dinas Pendidikan 01
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-

-

-

-

{tipe}, menampilkan tipe aktivitas formulir yang sedang dientrikan, sebagai contoh formulir
STS jika sedang mengentri STS
{tahun}, menampilkan tahun sesuai dengan tahun pencatatan aktivitas dimana penulisannya
2014
{bulan}, menampilkan bulan sesuai dengan bulan pencatatan aktivitas dan penulisannya JAN
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
{triwulan}, menampilkan triwulan sesuai dengan bulan pencatatan aktivitas penulisannya
menggunakan angka romawi I antara bulan Jan s/d Mar, II antara bulan April s/d Jun, III
antara bulan Jul s/d Sep dan IV antara bulan Okt s/d Des .
{keperluan}, menampilkan keperluan yang dipilih UP/GU/TU/LS keperluan sebelum
disimpan berikan tanda "-" setelah disimpan baru diberikan keperluan berdasarkan entrian
keperluan.
{beban}, menampilkan beban yang dipilih. beban sebelum disimpan berikan tanda "-"
setelah disimpan baru diberikan beban berdasarkan entrian beban dengan beban Belanja
Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
{adm}, menampilkan Kode Administrasi yang ditampilkan dalam data dasar SKPD kolom
kode administrasi
{spp} Hanya berlaku untuk SPP/SPM/SP2D. Untuk belanja Gaji diisi 'GJ'. Selain itu diisi sesuai
dengan keperluan.
Sebagai contoh Prefix penomoran pada aktivitas STS {nomor:6}/{skpd#2}/STS < - - - pada
gambar 4 ini akan menampilkan nomor otomatis

Gambar 85. Contoh setting Penomoran di formulir STS

Catatan :
+ nomor otomatis bisa menggunakan template dengan nomor di tengah
+ Untuk penomoran otomatis, ada perubahan dimana nomor akan disimpan juga dalam format
integer (nomor_int)
+ untuk memudahkan pencarian. Untuk itu data yang sudah disimpan harus diproses untuk
mengupdate nomor integer tersebut.
+pastikan jika penomoran sudah di set otomatis maka semuanya harus otomatis jangan diubah
disaat sistem berjalan , maka penomoran otomatis tidak berjalan sempurna.
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HAK AKSES
Pengguna
Pengguna atau user atau operator merupakan orang yang diberikan tanggung jawab untuk
mengoperasikan aplikasi ini. Menu ini untuk mengatur pengguna tersebut.

Gambar 86. Contoh formulir Pengguna

Daftar pengguna terdiri dari entrian :
Username

: nama user

Nama Operator

: nama operator/pengguna

Email

: email pengguna

Password

: password atau kata kunci untuk melakukan login ke dalam aplikasi

Group

: terdapat pilihan dengan drop down beberapa pilihan group pengguna

(*akan dijelaskan di sub menu Group)
SKPD

: pilih SKPD jika akses menggunakan 1 skpd (Hak Akses per SKPD) atau

dikosongkan jika pengguna tersebut dapat mengakses seluruh SKPD.
Cek list

:

-

Administrator

-

PPKD, sebagai Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah

-

Aktif , cek list bahwa pengguna aktif atau pengguna non aktif
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Group
Group akses, menu ini digunakan untuk membuat group akses ke dalam aplikasi berdasarkan hak
akses yang didapatkan oleh masing-masing group. Masukkan nama group dan deskripsi atas group
dan lakukan cek list group apakah aktif atau non aktif. aktif jika di cek list dan tidak aktif jika
dikosongkan.
Pada menu group user dapat memilih menu atau modul sebagai hak akses permasing-masing group.

Gambar 87. Contoh Edit atau tambah Group

Hak akses meliputi tampil di menu dan sub menu :
Hak akses di menu terdiri dari 2 pilihan:
-

Lihat, jika hak akses LIHAT maka menu/modul dapat diakses di aplikasi

-

Tak ada akses, dengan hak akses TAK ADA AKSES maka modul/menu tidak akan tampil di
aplikasi.

Hak akses per sub menu terdiri dari 4 pilihan (Note : hak akses persub akan aktif diaplikasi jika hak
akses dimenu >Lihat):
-

Tak ada akses, berarti tidak dapat melakukan akses dalam artian disable pada sub menu
tersebut.

-

Lihat, pengguna atau user hanya dapat melihat sub menu tersebut

-

Cetak, pengguna atau user hanya dapat mencetak laporan pada sub menu tersebut

-

Ubah, memiliki akses untuk melihat, merubah, mencetak, menghapus dan lain sebagainya
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Gambar 88. Contoh Menu dan sub menu – hak akses

Menu
Pada halaman admin terdapat menu, menu disini untuk mengatur menu pada aplikasi. Pengguna
dapat menambahkan menu baru atau sub menu baru yang nantinya dapat diakses di aplikasi.
Ada 2 button, dengan buat menu dan simpan menu. Menu ditampilkan per-menu dan per sub menu.
Untuk membuat menu baru klik button buat menu, aplikasi akan memberikan menu baru pengguna
atau user dapat mengubah menu tersebut dengan klik pada baris menu diposisi kanan ada icon
yang dapat di klik Ubah , hapus, tambah sub.

Gambar. 5. Contoh edit menu – Url #

Dan Klik button ubah untuk mengubah menu dengan :
-

entrian judul,

-

URL (# , menu tersebut tidak memiliki link untuk diakses dan tanda / memiliki link untuk
diakses)
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Gambar 89. Contoh edit menu – Url #

-

dan aktif cek list atau non aktif menu klik simpan
tersebut dan klik button diatas

untuk menyimpan menu baru

untuk menyimpan secara keseluruhan menu

atau sub menu baru

Utilitas
Maintenance
Pada menu maintenance ini aplikasi ini memberikan informasi kepada client atau pengguna bahwa
aplikasi sedang dalam masa pemeliharaan data. Sehingga aplikasi untuk sementara tidak dapat
diakses, menu ini ditampilkan dengan 2 tombol atau button.
-

On , mengaktifkan bahwa aplikasi dalam masa pemeliharaan data

-

Off, menon aktifkan dari pemeliharaan data

Untuk mengoffkan pemeliharaan data, pengguna dapat login ke halaman admin dengan login
sebagai administrator
http://localhost/efinance/admin/login
User dapat mengarahkan link ke bagian http://....../efinance/teknis yaitu halaman yang berisi
informasi bahwa aplikasi atau “Sistem Sedang Dalam Masa Pemeliharaan Data”, sehingga pengguna
atau user tidak bisa login ke dalam sistem.
Hal ini dimaksudkan untuk membatasi akses data pengguna ketika sedang ada pemeliharaan data di
Server Internal.

Gambar 90. Meng- aktif atau non aktifkan hal. Maintenance
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Ketika login jika menu ini aktif maka informasi saat login akan ditampilkan seperti gambar dibawah
ini.

Gambar 91. Contoh sedang tahap maintenance

Audit LOG
Menu ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna atau sebagai catatan bagi
administrator dalam hal mencatat semua aktivitas yang dilakukan seperti mengubah data dasar
pejabat, lokasi, data – data formulir.
Aktivitas yang di catat dalam daftar autolog meliputi informasi login, logout, create atau tambah
data, view melihat data, delete menghapus data, edit atau melakukan perubahan data. Data yang di
catat yaitu username, tanggal aktivitas serta jam aktivitas pada menu-menu yang diakses di aplikasi.

Gambar 92. Contoh Daftar log file

Pencarian pada menu daftar juga dapat dilakukan, pencarian sama dengan daftar-daftar disemua
aktivitas.
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Gambar 93. Contoh Pencarian log file - User name
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Keunggulan E-Finance
Perangkat lunak memiliki keunggulan :
-

Platform Web based. Perangkat lunak ini dibuat dengan web based sehingga dapat menangani
semua transaksi keuangan daerah secara terintegrasi-online-real time, baik di Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah maupun di SKPD-SKPD. Artinya online dapat diakses dimana saja dan kapan
saja dan semua terintegrasi antara PPKD dan SKPD untuk memudahkan proses konsolidasi data.

-

Aplikasi ini akan dibatasi oleh level user, terdiri dari level SKPD dan level SIPKD. sehingga semua
modul terkontrol dengan memperhatikan pengendalian internal dan pemisahan fungsi sesuai
dengan peraturan penatausahaan keuangan.
Modul yang ditampilkan dalam aplikasi ini meliputi :
-

Modul penatausahaan penerimaan, mulai dari pembuatan SKPD/SKRD (Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah sampai penyetoran ke Bank. Dengan demikian, secara otomatis
penerimaan daerah sehingga dapat dikelola dengan baik.

-

Modul penatausahaan pengeluaran, yang terdiri dari penatausahaan keuangan di DPKD
maupun di SKPD yang terkoneksi online, mulai pembuatan SPD, SPP, SPM, SP2D, Bank, BKU
dan SPJ
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Fitur E-Finance
NO.

URAIAN

APLIKASI E-FINANCE

1 Basis Akuntansi

Sesuai amanat Permendagri 64 tahun 2013 diwajibkan untuk
menerapkan basis akrual mulai tahun anggaran 2015

2 Sistem Penjurnalan

Penjurnalan otomatis sesuai dengan sesuai PP 71 tahun
2010. dengan Jurnal transaksi dikelompokkan menjadi : Jurnal
Anggaran dan Jurnal Finansial dengan template jurnal yang
dapat membantu secara mudah, cepat dan tepat bilamana
ada perubahan aturan atau kebijakan baru yang
mempengaruhi penyajian laporan keuangan.
Laporan Finansial disusun dan disajikan dari rangkaian jurnal
finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun dan
disajikan dari rangkaian jurnal anggaran

3 Laporan Finansial

Laporan finansial menjadi komponen laporan utama yang
harus disusun dan disajikan Pemda saat menerapkan basis
akrual yang terdiri dari Laporan laporan Operasional, laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan

4 Dokumen Transaksi

Tidak hanya mengakomodir dokumen transaksi basis kas saja,
tetapi ditambahkan dokumen transaksi lain yang umum
digunakan dalam penerapan basis akrual seperti Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah
guna mengetahui hak Pemda. Dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang guna
mengetahui kewajiban Pemda
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5 Sistem Akuntansi

Menggunakan sistem akuntansi Pusat dan cabang dengan
akun resiprokal sebagai akun penghubung. Sistem akuntansi
pusat dilaksanakan level entitas pelaporan yaitu PPKD. Sistem
akuntansi cabang dilaksanakan level entitas akuntansi yaitu
SKPD
Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP
mengamanatkan adanya Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan dalam sistem akuntansi dan penyajian laporan
keuangan daerah

6 Penggunaan Kode Akun
(COA)

Memakai 9 tipe Akun diantaranya: Akun 1 (Aset), Akun 2
(Kewajiban), Akun 3 (Ekuitas), Akun 4 (Pendapatan LRA), Akun
5 (Belanja), Akun 6 (Pembiayaan), Akun 8 (Pendapatan LO),
dan Akun 9 (Beban)
Akun 8 dan akun 9 sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS)
yang diamanatkan Permendagri 64 tahun 2013

7 Integrasi

Terintegrasi online realtime dengan seluruh SKPD di
Pemerintah Daerah

8 Custom Laporan

Dapat mendesign laporan sendiri sesuai kebutuhan
Pemerintah Daerah
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