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SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

• Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti
orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data
keuangan dan lainnya menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood,
2014).

• Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mencatat,
memproses dan melaporkan transaksi untuk menyediakan
informasi keuangan dan non keuangan untuk pengambilan
keputusan dan memiliki tingkat pengendalian internal yang
memadai (tingkat keamanan untuk melindungi data) (Richardson,
Chang & Smith,2014)

• Azhar Susanto (2013:17) menyatakan suatu sistem informasi yang
digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup
informasi keuangan dan non keuangan dinamakan sistem
informasi akuntansi manajemen.
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E-government

• United Nations mendefinisikan  e-
government sebagai pemanfaatan
internet dan website untuk
memberikan pelayanan dan informasi
pemerintah kepada warganegaranya

The employment of the Internet and the
world-wide-web for delivering
government information and services to
the citizens" (United Nations, 2006)



PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 95 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

• Integrasi layanan perencanaan,
layanan penganggaran, layanan
pengadaan, dan layanan
manajemen kinerja yang berbasis
elektronik, baik integrasi internal
K/L/D maupun integrasi antar
K/L/D secara nasional.

• Pelayanan publik, diperlukan
integrasi secara nasional terkait
layanan pengaduan publik,
layanan perizinan, dan pelayanan
publik lainnya.



Temuan BPK (IHPS I Tahun 2019)
Permasalahan Kelemahan SPI atas 542 LKPD
Tahun 2018

Permasalahan Kelemahan SPI atas 85 LKKL
dan LKBUN Tahun 2018



Berbagai
Sitem Yang
Telah
Diterbitkan
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Regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia, serta aturan kebijakan yang diterbitkan
oleh Kemendagri

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

• Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD  (Sistem
Informasi Pemerintah Daerah)

Tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.



UU 23/2014 PEMDA
PASAL 391 & 395
Pemerintah Daerah wajib
menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yg
terdiri atas informasi
pembangunan Daerah,
informasi keuangan Daerah,
informasi pemerintahan
daerah lainnya yang dikelola
dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

PERPRES 54/2018
STRANAS PK

Integrasi sistem
perencanaan dan
penganggaran berbasis
elektronik

PERPRES 95/2018
SPBE

PASAL 7
Arsitektur SPBE Nasional
bertujuan untuk menghasilkan
Layanan SPBE yang terpadu
secara nasional

PERPRES 39/2019 SATU
DATA INDONESIA

PASAL 2
Satu Data Indonesia
bertujuan untuk
memberikan acuan
Instansi Pusat dan
instansi Daerah dalam
rangka
penyelenggaraan tata
kelola Data

PERMENDAGRI 70/2019 SIPDPERMENDAGRI 70/2019 SIPD
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KOTA BANDUNG



E- Government /
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

• E-Planning - Sistem aplikasi untuk mendukung
penyusunan dokumen perencanaan jangka
menengah dan jangka pendek

• e-Budgeting - sistem penyusunan anggaran
yang didalamnya termasuk aplikasi program
komputer berbasis web untuk memfasilitasi
proses penyusunan anggaran belanja daerah

• e-Controlling – sistem untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap
perencanaan anggaran dengan realisasi
anggaran di masing-masing SKPD/Unit Kerja

• e-Performance – sistem untuk pengukuran
Kinerja PNS dan SKPD/Unit Kerja dengan
memperhitungkan aktivitas PNS setiap hari
yang mendukung tercapainya output kegiatan



E-
Government
/ Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

• e-Musrenbang
• e-Budgeting,
• e-Procurement
• e-Audit,
• e-Catalog,
• e-Payment,
• e-Controlling, e-Monev (monitoring and evaluation)
• e-Health.
• Open data contract yang memungkinkan masyarakat

untuk ikut mengawasi pekerjaan kontraktor maupun
pihak ketiga yang memenangkan tender proyek
pemerintah.

Intinya adalah segala urusan birokratis bisa berjalan secara
efektif, efisien, dan transparan untuk meningkatkan level
kepuasan masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah





Sistem Satu
Data
Pembangunan
Jawa Barat

Sistem yang terkoneksi di tingkat:
a.Desa/Kelurahan;
b.Kecamatan;
c.Kabupaten/Kota;
d.OPD;
e.Instansi Vertikal;
f.perguruan tinggi;
g.Badan Usaha Milik Daerah;dan
h.Pemangku kepentingan lainnya.



SISTEM
INFORMASI
AKUNTANSI
TINGKAT DESA

Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES)

Sistem Informasi Akuntansi Badan
Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa)
pada akhir Tahun 2016



Refocusing dan realokasi anggaran dana desa
untuk penanggulangan COVID-19

• Pemerintah desa berada pada posisi garda terdepan yang langsung
berhadapan dengan masyarakat

• Bagaimana dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan
cepat?

• Data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat
kesejahteraan individu dan keluarga ada pada Data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS)

Problematika yang muncul yakni ketidakakuratan
data



Penanganan
(Covid-
19)melalui
Bantuan
Langsung
Tunai Dana
Desa (BLT-DD).

• Kepala desa/ Lurah, Ketua RT (Rukun
Tetangga) memegang peranan penting untuk
menjawab problem DTKS  karena dianggap
lebih memahami profil masyarakatnya
secara dekat

• Pandemi Covid-19 dapat menjadi
momentum pembersihan DTKS (cleansing
data) yang dapat dilakukan oleh Kepala desa
dan Ketua RT

• Calon penerima BLT dana desa adalah
mereka yang tidak pernah tercatat sebagai
penerima bantuan.
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Data terpadu
kesejahteraan
sosial (DTKS)



AKAR
PERMASALAHAN
SISTEM
INFORMASI
AKUNTANSI

HARMONISASI
DATA




