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DASAR HUKUM  

 

 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

 PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah 

dan diubah Perpres 70 Tahun 2012 dan diubah Perpres 4 2015 

 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan diubah 

Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 

 Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan 

Penyampaiannya 

 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah dan diubah dengan Permendgari No 19 Tahun 

2016 
 



Pasal 1 UU no. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
 
Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan 
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan 
APBD. 
 

Pasal 1 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 

 

 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah 

 

 

 

 
 

 

 



Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 

yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

 



PENGAWASAN INTERN 
(Pasal 1 PP 60/2008) 

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 

 



Keuangan daerah dikelola secara  
 
 

Tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan 

manfaat untuk masyarakat. 

AZAS UMUM  

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

PP 58/2005  

Pasal  4 



Azas Umum Penatausahaan Keuangan 

Daerah 

 
• Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, 

bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang 
atau badan yang menerima atau menguasai 
uang/barang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

• Pejabat yang menandatangani dan/atau 
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan 
surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
bertanggung jawab terhadap kebenaran material 
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 
bukti dimaksud. 

 



Hal-hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam Pelaksanaan APBD 
 

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 
rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah 
dikelola dalam APBD 

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung 
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain 
oleh peraturan perundang-undangan 

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus 
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 
(satu) hari kerja 

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD 
merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran 
belanja 

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran 
belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia 
atau tidak cukup tersedia dalam APBD 



Setiap SKPD dilarang melakukan 
pengeluaran atas beban anggaran daerah 
untuk tujuan lain dari yang ditetapkan 
dalam APBD 

 

Pengeluaran belanja Daerah 
menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
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PENGGUNA  

ANGGARAN/BARANG 

(Kepala SKPD)  

STRUKTUR ORGANISASI  

PENGELOLA KEUANGAN PADA  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN 

(Kabid - n1) 

PPTK 

KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN 

(Kabid - n) 

KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN 

(Sekretaris) 

BENDAHARA 

PENERIMAAN / PENGELUARAN 

PPTK 

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban  
       pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

1.  Menyiapakan SPM 
2.  Memverifikasi SPJ  
3.  Melaksanakan      
        Akuntansi &   
        Pelaporan Keuangan. 

PPK 

    Membantu Bendahara  
    Penerimaan & Pengeluaran 

Pembantu Bendahara 



PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD  harus didukung 

bukti yang lengkap, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Bukti pendukung tersebut harus mendapatkan pengesahan 

oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas 

kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud. 

3. Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu secara 

administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

UP/GU/TU  kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling 

lambat  tanggal 10 bulan berikutnya secara akuntabel dan 

transparan. 

4. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 

Desember  disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 



W A S K A T 

1. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola   
oleh Bendahara Penerimaan /Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran/Pembantu sekurang-
kurangnya 1 kali dalam 3 bulan (Peraturan Gubernur 
No. 63 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan 
Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, BAP 
Kas tiap bulan) 

2. Berita Acara Pemeriksaan Kas dituangkan dalam 
BAP Kas (PERMENDAGRI 13/2006 Ps 223) 

3. PPK SKPD (fungsi pembelanjaan) Meneliti 
kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan 
SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara 
Pengeluaran  

4. PPK SKPD (fungsi verifikasi) melakukan verifikasi 
atas SPJ  
 



Klasifikasi Temuan 

1. Penganggaran tidak sesuai ketentuan 

 Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, berupa 
kesalahan posting atau kebijakan penganggaran yang tidak sesuai 
ketentuan  

2. Setoran PAD tidak sesuai ketentuan 

 Setoran PAD tidak berdasarkan nilai penerimaan sesungguhnya yang 
diterima  

3. Belanja tidak didukung anggaran 

 Belanja tanpa ketersediaan anggaran, baik belum dianggarkan maupun 
melebihi anggaran 

4. Pengakuan pendapatan dan belanja tidak tepat 

 Kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan belanja seperti salah posting 
dan salah pembebanan tahun anggaran 

5. Realisasi belanja tidak sesuai ketentuan 

 Realisasi belanja yang menyalahi ketentuan yang berlaku, seperti SPJ yang 
tidak memadai, belanja tidak sesuai peruntukan, kekurangan potongan atas 
pajak, dll 



Klasifikasi Temuan 

6. Prosedur pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan 

 Spesifikasi B/J tidak sesuai kontrak, Pemecahan paket untuk menghindari 
pelelangan 

7. Dana hibah tidak tercatat di lapkeu 

 Dana selain dari APBD Pemda (misal: APBN, APBD Provinsi, APBD Pemda 
lainnya) yang tidak terlaporkan dalam laporan keuangan 

8. Pendapatan dan belanja tidak dilaporkan secara bruto 

 Pendapatan dan belanja yang dilaporkan secara netto, tidak secara bruto, 
seperti pada pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, atau 
pendapatan dan belanja lainnya yang belum diakomodasi dalam anggaran 

9. Temuan Berulang 

 Temuan masih sama dengan hasil pemeriksaan sebelumnya 

10. Tidak menindaklanjuti LHP 

 Tidak melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan APIP atau 
Eksternal sebelumnya 



SISITEM PENGELOLAAN KEUANGAN 

YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL  

DALAM RANGKA TERCIPTANYA 

GOOD GOVERNANCE DAN 

CLEAN GOVERNMENT 

 

TUJUAN UTAMA 

OPINI BPK RI TERHADAP LKPD  ->  WTP  



LHP BPK 

atas LKPD 



LHP SPI 



Resume SPI 



LHP atas Kepatuhan 

terhadap  

Peraturan Perundang-

undangan 



Resume 

Compliance Audit 



Lanjutan  



 


