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Definisi

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan
keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi
yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban
pemerintah daerah.

Informasi Keuangan Daerah (IKD)
adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan
daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
SIKD



Bagan Akun Standar (BAS)

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang
disusun .secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

Executive Information System (EIS)

adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif
secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dalam rangka
pengambilan keputusan.



Pemerintah menyelenggarakan SIKD
secara nasional dengan tujuan:

a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

b. menyajikan IKD secara nasional;

c. merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit
Anggaran; dan

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pendanaan antara lain terhadap Desentralisasi, Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran
Daerah



Penyelenggaraan SIKD secara
Nasional mempunyai fungsi:
a. penyusunan standar IKD;

b. penyajian IKD kepada masyarakat;

c. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;

d. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi
pengembangan SIKD;

e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;

f. pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean,
peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan

g. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan
pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.



Penyelenggaraan SIKD meliputi:

a. SIKD Nasional; dan

b. SIKD Daerah



SIKD diselenggarakan dengan
menggunakan:
a. aplikasi SIKD Nasional; dan

b. aplikasi SIKD Daerah.



SIKD Nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD Nasional yang
realtime-online dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Negara.

SIKD Nasional dan SIKD Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai
kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.



Penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD
Daerah
1. SIKD Nasional diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan.

2. SIKD Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah



Dukungan untuk SIKD Nasional

penyelenggara SIKD Daerah:

a. menyediakan data dan/atau informasi paling sedikit memuat informasi
anggaran, pelaksanaan anggaran, laporan keuangan, dan laporan non
keuangan untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi fiskal;

b. menyampaikan data dan/atau informasi dengan tepat waktu;

c. menyiapkan aturan mengenai Perencanaan, Pengembangan, dan
Pemeliharaan SIKD Daerah, serta Arsitektur SIKD Daerah;

d. menyiapkan infrastruktur pendukung SIKD untuk aplikasi agen SIKD dan
komunikasi data SIKD; dan

e. menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan SIKD Daerah.



Tata Kelola SIKD

1. Penyelenggara SIKD menjamin:

a. tersedianya data;

b. tersedianya sarana komunikasi data SIKD; dan

c. keamanan sistem.

2. Untuk menjamin ditetapkan SLA SIKD.

3. Penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD Daerah :

a. menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi
sebagaimana mestinya;

b. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang
ditimbulkan; dan

c. menyusun kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme
audit yang dilakukan terhadap SIKD.

4. Kebijakan tata kelola SIKD dapat mengacu pada international best practices
meliputi Control Objective for Information and related Technology (COBIT) dan
Information Technology Infrastructure Library (ITIL).



DATA SIKD

(1) Data SIKD meliputi data keuangan dan data non keuangan.
(2) Data SIKD merupakan data-data terkait pelaksanaan kebijakan

desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data.
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menunjuk unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk
melaksanakan tata kelola data.

(4) Unit kerja mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan
perumusan dan pemantauan penerapan kebijakan dan standar
pengelolaan data.

(5) Kebijakan dan standar pengelolaan data, dapat dikaji ulang sesuai
kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data
yang dikelola.



Pembakuan Pengkodean

Pengkodean Pemerintah Daerah terdiri dari kode wilayah, kode provinsi, dan
kode kabupaten/kota.



Pengkodean BAS SIKD
(1) BAS SIKD meliputi:

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-Laporan Operasional (LO); dan
i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

(2) BAS SIKD dirinci sampai level 5 (lima) meliputi :
a. level 1 sebagai kode akun;
b. level 2 sebagai kode ke.lompok;
c. level 3 sebagai kode jenis;
d. level 4 sebagai kode objek; dan
e. level 5 sebagai kode rincian objek.

(3) Untuk penyelenggaraan SIKD Nasional, diperlukan pemetaan BAS SIKD.
(4) Pemetaan BAS SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan dalam

rangka kompilasi dan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
penyusunan GFS, dan konsolidasi LKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.



Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan kerjasama
dengan:
a. Pemerintah Daerah untuk kegiatan pengujian, piloting dan roll-out aplikasi SIKD;
b. Badan Pusat Statistik untuk data dasar pendukung formulasi kebijakan

desentralisasi fiskal;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk data perencanaan nasional;
d. Kementerian negara/lembaga untuk data-data yang dibutuhkan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi fiskal;
e. Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk data-data moneter dan

konektivitas data penyaluran transfer melalui sistem perbankan;
f. Badan Pemeriksa Keuangan untuk data opini laporan keuangan pemerintah

daerah dan laporan terkait transfer ke daerah dan dana desa;
g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk data reviu atas

laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah dan sistem pemeriksaan
internal pemerintah; dan

h. Lembaga berbadan hukum baik dalam maupun luar negeri dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal.



Penyampaian data melalui SIKD yang merupakan
bagian dari persyaratan penyaluran transfer ke
daerah dan dana desa dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
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PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH

 Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan Daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan
segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik
daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.

 Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 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



UNSUR POKOK KEUANGAN DAERAH

a. Hak Daerah

b. Kewajiban Daerah

c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

d. Dapat dinilai dengan Uang



PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH
1. Akuntabilitas : Pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang

diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan
2. Value for Money : Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan

keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan
efisien

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik : Dalam pengelolaan harus
dipercayakan kepada pegawai yang punya integritas dan kejujuran yang
tinggi.

4. Transparansi : Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan
keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan Masyarakat.

5. Pengendalian : Monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran
APBD



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan
pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala
pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.



PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH (1)
 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal

30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban
keuangan negara.

 Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati /Walikota/) diwajibkan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada
DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
(Bulan Juni tahun berjalan).

 Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan
keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran
laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.



PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH (2)

 Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan
secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

 Khususnya pada pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja.

 Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki
penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan
pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta
menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan
informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.



Terima kasih


