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3 MODUL III 

MODUL PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKUNTANSI 

3.1 Pendahuluan 

Secara umum akuntansi didefiniskan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, penggolongan 

dan penyusunan laporan keuangan dengan cara tertentu suatu transaksi keuangan dan 

menafsirkan hasil-hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

American Insitute of Certified Public Accountant (AICPA) memberikan definisi bahwa akuntansi 

adalah kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi data kuantitatif 

terutama yang memiliki sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi untuk memilih alternatif dari suatu keadaan 

tertentu. 

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 mendefinisikan akuntansi sebagai proses pencatatan, 

pengukuran , pengklasifikasian , pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan 

pengiterpretasian atas hasilnya dan penyajian laporan 

Lebih spesifik dalam konteks kepemerintahan, Permendagri no 13 tahun 2006 memberikan 

definisi akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. 

Pengertian dari dua definisi ini mengandung dua cakupan utama yaitu proses penyusunan 

laporan keuangan dan menginterpretasikan laporan yang dihasilkan dalam pengambilan 

keputusan dalam sektor swasta dan pertanggungjawaban APBD dalam sektor pemerintah 

daerah.  Sehingga output yang dihasilkan proses akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Operasional 

3. Neraca 
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4. Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Laporan Perubahan SAL 

6. Untuk fungsi perbendaharaan daerah diharuskan menyusun Laporan Arus Kas 

7. Catatan atas laporan keuangan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang kemudian dilengkapi dengan 

diterbitkannya Modul Akuntansi Akrual merupakan petunjuk pelaksanaan implementasi akuntansi 

akrual di Pemerintah Daerah , mengamanatkan adanya desentralisasi tanggungjawab kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Sehingga entitas keuangan suatu Pemerintahan Daerah 

terdiri dari : 

1. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan 

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan 

2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 

SKPD sebagai suatu entitas akuntansi harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil 

pengelolaan atas anggaran yang diberikan.  Sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi 

tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada SKPD sesuai dengan kewenangannya, maka 

SKPD harus membuat laporan hasil pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Realisasi 

Anggaran SKPD (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca SKPD dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan SKPKD adalah suatu entitas pelaporan yang 

bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dari entitas akuntansi, 

menyusun Laporan Perubahan SAL dan laporan arus kas daerah. 
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3.2 Proses Teknis Penjurnalan Dan Pelaporan 

Untuk dapat masuk kedalam modul ini klik icon modul Pertanggungjawaban sebagaimana 

ditunjukkan dalam gambar berikut ini : 

 

Gambar 1 Menu Utama 

3.2.1 Memorial 

i. Bukti Memorial 

Bukti memorial merupakan transaksi-transaksi yang bersifat penyesuaian atas transaksi-

transaksi. Dalam menu ini proses yang dilakukan adalah pembuatan Bukti Memorial. Untuk 

membuat bukti memorial dilakukan dengan memilih menu  memorial sebagaimana ditunjukkan 

dalam gambar berikut : 

 

 

Gambar 2 Sub Menu Bukti Memorial 

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 3 Tampilan Form Bukti Memorial 

Langkah pertama dalam membuat Bukti Memorial adalah dengan memasukkan unit 

organisasi dengan cara klik tombol  untuk melookup unit organisasi yang akan dipilih. 

Kemudian akan tampil form daftar unit organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Daftar Unit Organisasi 

Pilih satu unit organisasi yang dengan cara mengklik unit organisasi yang dimaksud. 

Kemudian langkah kedua dalam membuat Bukti memorial baru adalah dengan mengklik 

tombol  seperti yang telihat pada gambar 3. Maka akan muncul form berikut: 
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Gambar 5 Form Bukti Memorial – Add 

Pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Jenis BM diisi dengan memilih data dari dalam tombol combo. Jenis BM terdiri dari 4 

pilihan yaitu LRA, Penyesuaian LRA, LO dan Penyesuaian LO. Antara memorial LRA dan LO 

yang membedakanny adalah filter kode rekening yang bisa di look up ketika hendak 

melakukan jurnal memorial sedangkan jenis BM ‘Penyesuaian” digunakan jika hasil jurnal 

memorial tersebut ingin disajikan di kolom pemyesuaian pada Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian. 

2. No BM diisi dengan nomor bukti memorial sesuai dengan struktur penomoran yang 

berlaku di daerah 

3. Tanggal BM diisi dengan cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan 

field yang berbentuk kotak, kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada tanggal 

yang terdapat dalam kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara langsung dalam 

field tersebut 

4. Referensi diisi dengan referensi-referansi yang dijadikan dasar pencatatan sebagai 

fungsi kros cek atas pencatatan yang dilakukan 

5. Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan bukti 

memorial 

6. Penandatangan telah terisi secara otomatis dari aplikasi berdasarkan pengaturan 

penandatangan dokumen, apabila data penandatangan dokumen adalah lebih dari satu 

maka data dapat dipilih dari dalam combo. 
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Kemudian setelah pengisian data selesai dilakukan, tekan tombol  untuk menyimpan 

data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem, maka akan muncul pesan seperti 

yang terlihat dalam gambar berikut ini : 

 

Gambar 6 Bukti Memorial yang Telah Ditambah 

Untuk menambah/melihat rincian dari bukti memorial, klik nomor bukti memorial yang 

terdapat dalam kolom No. BM, selanjutnya akan tampil form rincian bukti memorial 

sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 7 Tampilan Form Rincian Bukti Memorial 

Untuk menambah data rincian BM klik tombol  yang terletak pada sudut kiri 

bawah form rincian kemudian akan tampil form pengisian rincian BM sebagaimana 

ditampilkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 8 Tampilan Form Isian Rincian Bukti Memorial 

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Jenis Rekening diisi dengan memilih jenis rekening transaksi dari dalam combo. 

2. Rekening diisi dengan cara mengklik tombol , kemudian akan tampil form lookup data 

rekening sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar 8, pilih data rekening dengan 

mengklik pada tombol ‘select’. 

 

Gambar 9 Tampilan Form Isisan Rincian BM 

3. Posisi diisi dengan mengklik pada salah satu posisi normal Jenis Rekening yang telah 

dipilih sebelumnya. 

4. Nilai diisi dengan besaran nilai atas transaksi. 

5. Klik tombol  untuk menyimpan data. 
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Gambar 10 Tampilan Form Rincian BM Isi 

Yang perlu diperhatikan adalah setelah pengisian bukti memorial selesai dilakukan, maka 

transaksi yang telah dimasukkan tersebut haruslah seimbang (balanced) karena pencatatan 

yang dilakukan adalah sistem pencatatan berpasangan (double entry system), dalam aplikasi 

untuk menguji kebenarannya dapat dilihat bahwa ‘Tanggal BM’ berwarna merah, klik 

sebanyak satu kali pada nomor BM, apabila warna merah tersebut berubah menjadi coklat, 

artinya bahwa transaksi yang dimasukkan sudah benar, namun apabila tampil pesan 

‘transaksi belum balance’ maka perlu diperhatikan kembali transaksi yang telah dimasukkan, 

lakukan proses edit nilai transaksi, klik tombol ‘Edit’ yang ada disebelah kanan nilai, 

kemudian ketikkan nilai yang benar dan klik tombol ‘Update’ untuk menyimpan data. 
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ii. Anggaran 

Sub Menu Anggaran pada Menu Memorial ini berguna untuk membuat Jurnal Anggaran yang 

akan menyajikan berapa nilai Etimasi Pendapatan dan nilai Apropriasi Belanja yang 

tercantum pada DPA yang telah disahkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses 

membuat jurnal anggaran. 

 

Gambar 11 Sub Menu Anggaran 

Setelah memilih sub menu Anggaran pada menu Memorial seperti pada gambar diatas, 

maka akan muncul tampilan berikut: 

 

Gambar 12 Tampilan Form Jurnal Anggaran 

Pilih terlebih dahulu unit organisasi dengan mengklik tombol  untuk memilih unit organisasi 

yang dimaksud. Kemudian klik tombol  untuk membuat jurnal anggaran. Berikut 

form yang akan tampil: 
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Gambar 13 Form Jurnal Anggaran – Add 

Pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. No BM diisi dengan nomor bukti memorial sesuai dengan struktur penomoran yang 

berlaku di daerah 

2. Tanggal BM diisi dengan cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan 

field yang berbentuk kotak, kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada 

tanggal yang terdapat dalam kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara 

langsung dalam field tersebut 

3. Referensi diisi dengan referensi-referansi yang dijadikan dasar pencatatan sebagai 

fungsi kros cek atas pencatatan yang dilakukan 

4. Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan bukti 

memorial 

5. Penandatangan telah terisi secara otomatis dari aplikasi berdasarkan pengaturan 

penandatangan dokumen, apabila data penandatangan dokumen adalah lebih dari satu 

maka data dapat dipilih dari dalam kombo. 

6. Tanggal Valid ini diabaikan terlebih dahulu karena tanggal tersebut digunankan saat 

jurnal anggaran sudah dipastikan benar. 

Kemudian setelah pengisian data selesai dilkukan, tekan tombol  untuk menyimpan 

data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem, maka akan muncul pesan seperti 

yang terlihat dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 14 Jurnal Anggaran yang Telah Ditambah 

Untuk menambah/melihat rincian dari bukti memorial, klik nomor bukti memorial yang 

terdapat dalam kolom No. BM, selanjutnya akan tampil form rincian bukti memorial 

sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 15 Rincian Bukti Memorial pada Jurnal Anggaran 

Rincian Jurnal Anggaran ini akan mengambil data dari modul Penganggaran ketika 

pengesahan DPA. Pastikan semua DPA sudah disahkan sebelum melakukan jurnal Anggaran 

ini. Bila rincian Bukti Memorial pada Jurnal Anggaran telah sesuai/valid (dengan 

membandingkan dengan Pengesahan DPA), maka langkah terakhir yang dilakukan adalah 
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memvalidasi jurnal anggaran ini dengan cara klik edit pada form Jurnal Anggaran di sisi 

sebelah kanan dan akan muncul tampilan berikut : 

 

Gambar 16 Memvalidasi Jurnal Anggaran 

Ubah tanggal Valid sesuai dengan tanggal saat jurnal anggaran tersebut divalidasi dengan 

cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan field yang berbentuk kotak, 

kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada tanggal yang terdapat dalam kotak 

kalender tersebut atau dapat diketik secara langsung dalam field tersebut. Kemudian setelah 

pengisian data selesai dilakukan, tekan tombol  untuk menyimpan data. Apabila 

data telah berhasil disimpan oleh sistem maka Tanggal Valid pada form Jurnal Anggaran 

akan terisi seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 17 Jurnal Anggaran telah Divalidasi 

Terisinya tanggal valid menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah otomatis tercatat dalam 

system atau sudah terposting ke Buku Besar. 
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iii. Penutup 

Jurnal Penutup dalam menu Memorial ini digunakan  untuk menutup Jurnal Anggaran, Jurnal 

LRA, Jurnal Surplus/Defisit LRA, dan Jurnal LO.  

a) Penutup Anggaran 

Pilihan Anggaran pada Sub Menu Penutup ini berguna untuk menutup Jurnal Anggaran 

yang telah dibuat. Menutup Jurnal Anggaran ini dilakukan setiap akhir periode. Berikut 

adalah langkah-langkah dalam proses menutup jurnal anggran. 

 

Gambar 18 Sub Menu Penutup – Anggaran 

Setelah memilih sub menu Penutup - Anggaran pada menu Memorial seperti pada gambar 

diatas, maka akan muncul tampilan berikut: 

 

Gambar 19 Tampilan Form Jurnal Penutup Anggaran 

Pilih terlebih dahulu unit organisasi dengan mengklik tombol  untuk memilih unit 

organisasi yang dimaksud. Kemudian klik tombol  untuk membuat jurnal 

penutup anggaran. Berikut form yang akan tampil: 
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Gambar 20 Form Jurnal Penutup Anggaran – Add 

Pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. No BM diisi dengan nomor bukti memorial sesuai dengan struktur penomoran yang 

berlaku di daerah 

2. Tanggal BM diisi dengan cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan 

field yang berbentuk kotak, kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada 

tanggal yang terdapat dalam kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara 

langsung dalam field tersebut 

3. Referensi diisi dengan referensi-referansi yang dijadikan dasar pencatatan sebagai 

fungsi kros cek atas pencatatan yang dilakukan 

4. Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan bukti 

memorial 

5. Penandatangan telah terisi secara otomatis dari aplikasi berdasarkan pengaturan 

penandatangan dokumen, apabila data penandatangan dokumen adalah lebih dari 

satu maka data dapat dipilih dari dalam kombo. 

6. Tanggal Valid ini diabaikan terlebih dahulu karena tanggal tersebut digunankan saat 

jurnal penutup anggaran sudah dipastikan benar. 

Kemudian setelah pengisian data selesai dilkukan, tekan tombol  untuk menyimpan 

data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem, maka akan muncul pesan seperti 

yang terlihat dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 21 Jurnal Penutup Anggaran yang Telah Dibuat 

Untuk menambah/melihat rincian dari bukti memorial, klik nomor bukti memorial yang 

terdapat dalam kolom No. BM, selanjutnya akan tampil form rincian bukti memorial 

sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 22 Rincian Bukti Memorial pada Jurnal Penutup Anggaran 

Bila rincian Bukti Memorial pada Jurnal Penutup Anggaran telah sesuai/valid, maka 

langkah terakhir yang dilakukan adalah memvalidasi jurnal anggaran ini dengan cara klik 

edit pada form Jurnal Penutup Anggaran di sisi sebelah kanan dan akan muncul tampilan 

berikut : 
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 Gambar 23 Validasi Jurnal Penutup Anggaran 

Ubah tanggal Valid sesuai dengan tanggal saat jurnal anggaran tersebut divalidasi 

dengan cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan field yang berbentuk 

kotak, kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada tanggal yang terdapat 

dalam kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara langsung dalam field tersebut. 

Kemudian setelah pengisian data selesai dilakukan, tekan tombol  untuk 

menyimpan data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem maka Tanggal Valid 

pada form Jurnal Anggaran akan terisi seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 24 Jurnal Penutup Anggaran telah Divalidasi 

Terisinya tanggal valid menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah otomatis tercatat dalam 

system dan Jurnal Anggaran telah berhasil ditutup. 

 
Note : Proses pengisian jurnal penutup LRA, Surplus/Defisit LRA, dan LO dilakukan dengan cara 
yang sama dan harus dilakukan secara berurutan. 
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iv. Eliminasi 

Jurnal eliminasi adalah jurnal dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi semua rekening 

timbal balik (RK PPKD dan RK SKPD). Untuk membuat Jurnal Eliminasi dilakukan dengan 

memilih menu  memorial sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 25 Sub Menu Eliminasi 

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 26 Tampilan Form Jurnal Eliminasi 

Pilih terlebih dahulu unit organisasi dengan mengklik tombol  untuk memilih unit 

organisasi yang dimaksud. Kemudian klik tombol  untuk membuat jurnal 

eliminasi. Berikut form yang akan tampil: 

 

Gambar 27 Form Jurnal Eliminasi – Add 
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Pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. No BM diisi dengan nomor bukti memorial sesuai dengan struktur penomoran yang 

berlaku di daerah 

2. Tanggal BM diisi dengan cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan 

field yang berbentuk kotak, kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada 

tanggal yang terdapat dalam kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara 

langsung dalam field tersebut 

3. Referensi diisi dengan referensi-referansi yang dijadikan dasar pencatatan sebagai 

fungsi kros cek atas pencatatan yang dilakukan 

4. Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan bukti 

memorial 

5. Penandatangan telah terisi secara otomatis dari aplikasi berdasarkan pengaturan 

penandatangan dokumen, apabila data penandatangan dokumen adalah lebih dari 

satu maka data dapat dipilih dari dalam kombo. 

6. Tanggal Valid ini diabaikan terlebih dahulu karena tanggal tersebut digunankan saat 

jurnal penutup anggaran sudah dipastikan benar. 

Kemudian setelah pengisian data selesai dilkukan, tekan tombol  untuk menyimpan 

data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem, maka akan muncul pesan seperti 

yang terlihat dalam gambar berikut ini :  

 

Gambar 28 Jurnal Penutup Eliminasi yang Telah Dibuat 



Panduan Aplikasi Modul Pertanggungjawaban Versi 1.0 
 

Usadi Sistemindo Intermatika 23 
 

Untuk menambah/melihat rincian dari bukti memorial, klik nomor bukti memorial yang 

terdapat dalam kolom No. BM, selanjutnya akan tampil form rincian bukti memorial 

sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 29 Rincian Bukti Memorial pada Jurnal Eliminasi 

Bila rincian Bukti Memorial pada Jurnal Eliminasi telah sesuai/valid, maka langkah terakhir 

yang dilakukan adalah memvalidasi jurnal eliminasi ini dengan cara klik edit pada form 

Jurnal Eliminasi di sisi sebelah kanan dan akan muncul tampilan berikut : 

 
Gambar 30 Validasi Jurnal Penutup Eliminasi 

Ubah tanggal Valid sesuai dengan tanggal saat jurnal eliminasi tersebut divalidasi dengan 

cara mengklik tombol kalender yang terletak diujung kanan field yang berbentuk kotak, 

kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik pada tanggal yang terdapat dalam 

kotak kalender tersebut atau dapat diketik secara langsung dalam field tersebut. 

Kemudian setelah pengisian data selesai dilakukan, tekan tombol  untuk 
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menyimpan data. Apabila data telah berhasil disimpan oleh sistem maka Tanggal Valid 

pada form Jurnal Eliminasi akan terisi seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 31 Jurnal Eliminasi telah Divalidasi 

Terisinya tanggal valid menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah otomatis tercatat dalam 

system dan Jurnal Eliminasi telah berhasil menghilangkan rekening timbal balik (RK-PPKD 

dan RK-SKPD). 

3.2.2 Jurnal LRA 

Menu Jurnal LRA menyajikan secara otomatis jurnal-jurnal LRA dari transaksi-transaksi yang 

telah diinputkan pada proses penatausahaan. Sub Menu Jurnal LRA terdiri dari Jurnal 

Pendapatan, Jurnal SP2D, Jurnal Belanja UP, Jurnal Memorial, dan Jurnal Pengembalian 

Belanja. Secara Aplikasi proses pengecekkan dan proses memvalidasi jurnal pada Sub Menu 

Jurnal LRA ini adalah sama. Berikut kami bahas salah satu sub menu dari Jurnal LRA. 

i. Belanja UP 

Jurnal Belanja UP merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi 

Pengeluaran kas. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi ini adalah SPJ. Penjurnalan 

Belanja UP dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu Belanja UP dalam 

modul pertanggungjawaban sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 32 Sub Menu Belanja UP pada Jurnal LRA 
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Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 33 Tampilan Form Jurnal Belanja UP – SPJ Jurnal 

Pengisian Bendahara dilakukan dengan mengklik tombol  lalu akan tampil form lookup 

data bendahara kemudian klik satu kali tombol ‘select’ pada bendahara yang dipilih. 

Dalam fase ini tugas dari fungsi akuntansi adalah melakukan verifikasi atas nilai jurnal dan 

memberikan tanggal validasi jurnal. Namun sebelum memberikan tanggal validasi, pastikan 

terlebih dahulu apakah data dalam rincian telah valid. Cara untuk mengecek adalah 

dengan meng’klik Nomor pada form SPJ Jurnal, maka akan muncul rincian dari SPJ yang 

telah dibuat seperti gambar berikut : 

 

Gambar 34 Rincian SPJ Belanja UP 

Untuk Melihat rincian SPJ, klik Kode maka akan muncul rincian belanja UP sebagai berikut : 



Panduan Aplikasi Modul Pertanggungjawaban Versi 1.0 
 

Usadi Sistemindo Intermatika 26 
 

 

Gambar 35 Rincian dari Rincian SPJ Belanja UP 

Proses pemberian tanggal validasi jurnal dengan menggunakan modul ini adalah meng’klik’ 

salah satu Nomor seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan kemudian klik tombol edit 

yang berada pada kolom ‘edit’ sehingga muncul form isian seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar berikut : 

 

Gambar 36 Validasi SPJ Jurnal 

Nilai yang tercantum dalam jurnal ini adalah nilai SPJ yang tercatat dalam modul 

Pelaksanaan, sehingga dalam modul ini nilai tersebut tidak dapat diubah, dalam modul ini 

kita hanya memberikan tanggal validasi jurnal.  Proses ini dilakukan dengan cara 

meng’klik’ tombol yang berada posisi paling kiri grid ‘Tanggal Valid’ kemudian akan 

muncul kalender sistem, setelah kalender tersebut muncul, tekan tanggal sesuai dengan 
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tanggal validasi jurnal dan tekan tombol  untuk menyimpan data. Jika ingin 

mengedit angka dalam jurnal, maka dilakukan dalam modul Pelaksanaan.  

 

Gambar 37 SPJ Jurnal sudah Divalidasi 

3.2.3 Jurnal LO 

Jurnal LO ini mencatatkan secara otomatis transaksi-transaksi yang telah diinputkan pada 

proses penatausahaan. Sub Menu Jurnal LO terdiri dari Jurnal Pendapatan, Jurnal SP2D, Jurnal 

Belanja UP, Jurnal Memorial, Jurnal Pengembalian Belanja, dan Jurnal BAST (Jurnal ini tidak 

terdapat di menu Jurnal LRA, hanya ada pada menu Jurnal LO). Secara Aplikasi proses 

pengecekkan dan proses memvalidasi jurnal pada Menu Jurnal LO ini adalah sama dengan 

penjelasan sebelumnya pada sub Menu di Menu Jurnal LRA. Berikut kami bahas salah satu sub 

menu dari menu Jurnal LO. 

i. BAST 

Jurnal BAST merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi yang 

bersumber dari dokumen BAST yang telah dibuat di modul Pelaksanaan. Penjurnalan BAST 

dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu Jurnal LO dalam modul 

pertanggungjawaban sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 38 Sub Menu BAST pada Jurnal LO 
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Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 39 Tampilan Form Berita Acara 

Untuk mengisi Kegiatan klik tombol , selanjutnya akan tampil daftar kegiatan dari unit 

organisasi yang telah kita pilih yang berbentuk table treeview sebagaimana ditunjukkan 

dalam gambar berikut : 

 
Gambar 40 Tampilan Tabel Treeview Kegiatan 
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Pilih kegiatan dengan mengklik sebanyak satu kali pada data kegiatan yang dipilih maka 

akan pada form Berita Acara akan muncul tampilan seperti berikut: 

 
Gambar 41 Rincian BAST 

3.2.4 Jurnal Konsolidator 

Jurnal konsolidator merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat seluruh transaksi yang terkait 

dengan transaksi-transaksi dalam lingkup daerah secara keseluruhan yang tidak didelegasikan 

kepada SKPD.  Jurnal ini dibuat oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD. 

i. SP2D 

Jurnal ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi di Kas Daerah yang berkaitan dengan 

dokumen SP2D. Cara membuat SP2D dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih 

menu jurnal konsolidator sub menu SP2D di modul pertanggungjawaban. 

 

 Gambar 42 Menu Jurnal Konsolidator pada sub menu SP2D 

Dengan memilih menu tersebut, kemudian akan muncul form isian berikut: 
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Gambar 43 Tampilan Jurnal SP2D 

Apabila ingin menampilkan rincian jurnal klik salah satu nomor yang terdapat dalam kolom 

Nomor maka akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 44 Rincian Ayat Jurnal SKPKD – SP2D 

Dalam fase ini tugas dari fungsi akuntansi adalah sebagai analis transaksi dan verifikator 

atas transaksi-transaksi SP2D, sehingga setelah rampungnya proses verifikasi terhadap bukti-

bukti selanjutnya tugas dari fungsi ini adalah memberikan tanggal validasi atas transaksi 

sebagai tanda bahwa bukti tersebut sudah dijurnal. Proses pemberian tanggal validasi 

dilakukan dengan cara meng’klik’ tombol ‘edit’ sehingga muncul formulir sebagaimana yang 

ditunjukkan pada gambar berikut : 
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Gambar 45 Validasi Jurnal SKPKD – SP2D 

Proses pemberian tanggal validasi jurnal dilakukan dengan cara meng’klik’ tombol yang 

berada posisi paling kiri grid ‘Tanggal Valid’ kemudian akan muncul kalender sistem, setelah 

kalender tersebut muncul, klik pada tanggal sesuai dengan tanggal validasi jurnal dan tekan 

tombol  untuk menyimpan data, selanjutnya kolom ‘tanggal valid’ akan terisi seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 46 Jurnal SKPKD – SP2D telah Divalidasi 

Pengisian jurnal konsolidator Penyetoran dan Transfer antar bank dilakukan dengan cara 

yang sama dengan proses penjurnalan konsolidator SP2D. 
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3.2.5 Cetak 

i. Setting 

a) Saldo Awal 

Menu ini berfungsi untuk memasukkan nilai saldo awal neraca sebelum dilaksanakannya 

proses perhitungan akhir tahun. Cara untuk membuat setting saldo awal dengan 

menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu cetak sub menu setting saldo awal 

seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 47 Sub Menu Saldo Awal pada Menu Cetak 

Dengan memilih menu tersebut, kemudian akan tampil form isian saldo awal, gambar berikut : 

 

Gambar 48 ampilan Cetak pada sub menu Setting Saldo Awal 

Untuk menambah data saldo awal, klik tombol  yang terletak dibagian kiri 

bawah formulir, selanjutnya akan tampil daftar kode rekening berikut : 
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Gambar 49 Rekening Saldo Awal - Add 

Urai data kode rekening dalam tabel lookup sampai dengan tingkat rinci kemudian berikan 

tanda ceklis pada kotak kecil disebelah kiri kode rekening untuk memilih, kemudian klik 

tombol  untuk menyimpan data.  Pemasukan nilai saldo awal dilakukan dengan 

cara mengklik tombol ‘edit’ pada kolom ‘Edit’, kemudian field akan menjadi dapat diedit 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 50 Tampilan isi/edit cetak pada sub menu setting saldo awal 

Isi kolom sesuai dengan nilai dalam dokumen hasil perhitungan nilai neraca awal dan  klik 

tombol update untuk menyimpan data, kemudian klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data. 

Hasil penyimpanan ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 51 Tampilan cetak setelah ditambah pada sub menu setting saldo awal 
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b) Pengesahan Pelaporan 

Cara untuk membuat setting Pengesahan Pelaporan dengan menggunakan aplikasi dilakukan 

dengan memilih menu cetak sub menu setting pengesahan pelaporan seperti yang ditunjukkan 

dalam gambar berikut : 

 

Gambar 52 Sub Menu Pengesahan Pelaporan pada Menu Cetak 

Dengan memilih menu tersebut, kemudian akan tampil form isian saldo awal, gambar berikut : 

 

Gambar 53 Tampilan Form Pengesahan Pelaporan 

Untuk menambah data Pengesahan Pelaporan, klik tombol  yang terletak 

dibagian kiri bawah formulir, selanjutnya akan tampil daftar kode rekening berikut : 

 

Gambar 54 Form Pengesahan Pelaporan – Add 

Pilih Unit Organisasi dan juga pilih bulan apa pengesahan pelaporan yang kan dibuat, 

kemudian klik tombol  untuk menyimpan data. Maka pada form Pengesahan 

Pelaporan akan muncul tampilan berikut: 
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Gambar 55 Form Pengesahan Pelaporan yang sudah Ditambah 

ii. Register 

Penjelasan berikut ini berlaku untuk di menu cetak register Bukti Memorial Non Kas dan Bukti 

Memorial Aset Tetap. Cara untuk membuat register dengan menggunakan aplikasi adalah 

dilakukan dengan memilih menu cetak sub menu setting register, contoh Bukti Memorial Non 

Kas. 

 

Gambar 56 Sub Menu Register pada Menu Cetak 

Setelah pemilihan menu dilakukan, maka akan muncul formulir pencetakan sebagaimana 

yang ditampilkan dalam gambar berikut : 
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 Gambar 57 Tampilan Form Cetak Register Memorial 

Type output dari laporan yang dihasilkan dapat dalam bentuk MS Excel, Ms Word dan PDF. 

Setelah memilih unit organisasi maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol 

 untuk melaksanakan pencetakan register. 

iii. Jurnal 

Penjelasan berikut ini berlaku untuk seluruh menu cetak jurnal perbedaan adalah pada 

pencetakan jurnal PPKD yang tidak melakukan pemilihan unit organisasi. Cara untuk membuat 

jurnal dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu cetak sub menu jurnal 

(Jurnal SKPD, Jurnal PPKD, dan Jurnal Konsolidator), contoh jurnal SKPD. 

 

 Gambar 58 Sub Menu Jurnal pada Menu Cetak 

Kemudian akan muncul form isian sebagai berikut : 
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Gambar 59 Tampilan Form Cetak Jurnal SKPD 

Type output dari laporan yang dihasilkan dapat dalam bentuk MS Excel, Ms Word dan PDF. 

Setelah memilih unit organisasi maka langkah terisi selanjutnya lakukan pengisian tanggal 

awal dan akhir periode jurnal yang akan dicetak, kemudian tekan tombol  untuk 

melaksanakan pencetakan Jurnal SKPD. 

iv. Buku Besar 

Penjelasan berikut ini berlaku untuk seluruh menu cetak buku besar. Cara untuk membuat buku 

besar  dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu cetak sub menu buku 

besar. 

 

Gambar 60 Sub Menu Buku Besar pada Menu Cetak 

Kemudian akan muncul form isian sebagai berikut : 
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Gambar 61 Tampilan Form Cetak Buku Besar 

 

Pengisian Unit Organisasi pada SKPKD telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan 

PPKD. Selanjutnya isi tanggal cetak buku besar dengan cara yang sama dengan menu-menu 

sebelumnya, kemudian isi grid rekening dengan cara yang sama dengan pemilihan unit 

organisasi, setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol  untuk melakukan 

pencetakan buku besar. 

 

v. Neraca Saldo 

Penjelasan ini berlaku untuk pencetakan neraca saldo pada uraian sub menu Neraca Saldo 

SKPD. Cara untuk mencetak neraca saldo dengan menggunakan aplikasi adalah dengan 

memilih menu cetak sub menu neraca saldo SKPD (contoh: Neraca Saldo Setelah Penyesuaian) 

 

Gambar 62 Sub Menu Neraca Saldo SKPD pada Menu Cetak 

Setelah pemilihan menu dilakukan selanjutnya akan muncul formulir pencetakan sebagaimana 

ditunjukkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 63 Tampilan Form Cetak Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian 

Setelah memilih unit organisasi dan pengisian tanggal maka langkah selanjutnya adalah 

menekan tombol  untuk melakukan pencetakan neraca saldo. 

vi. Laporan Keuangan 

Penjelasan berikut ini berlaku untuk seluruh menu cetak Laporan Keuangan (SKPD, PPKD, dan 

PEMDA) perbedaan adalah pada pencetakan Laporan Keuangan PPKD yang tidak 

melakukan pemilihan unit organisasi. Cara untuk membuat jurnal dengan menggunakan 

aplikasi adalah dengan memilih menu cetak sub menu laporan keuangan, contoh laporan 

keuangan LRA - SKPD. 

 

Gambar 64 Sub Menu Laporan Keuangan SKPD pada Menu Cetak 

Kemudian akan muncul form isian sebagai berikut : 



Panduan Aplikasi Modul Pertanggungjawaban Versi 1.0 
 

Usadi Sistemindo Intermatika 40 
 

 

Gambar 65 Tampilan Form Cetak LRA PERMEN 13 

Grid level mencerminkan tingkatan tampilan yang dikehendaki atas hirarki akun (kelompok, 

jenis, objek dan rincian objek). Setelah pengisian selesai maka langkah selanjutnya adalah 

menekan tombol  untuk melakukan pencetakan. 

vii. Kertas Kerja 

Penjelasan ini berlaku untuk pencetakan Kertas Kerja pada menu Cetak. Cara untuk mencetak 

Kertas Kerja dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu cetak sub menu 

Kertas Kerja seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 66 Sub Menu Kertas Kerja pada Menu Cetak 

Setelah pemilihan menu dilakukan selanjutnya akan muncul formulir pencetakan sebagaimana 

ditunjukkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 67 Tampilan Form Cetak Kertas Kerja 

Tekan tombol  untuk melakukan pencetakan Kertas Kerja. 

viii. Perda Pertanggungjawaban 

Cara untuk membuat  Perda Pertanggungjawaban dari aplikasi adalah dengan memilih menu 

cetak Perda Pertanggungjawaban. 

 

Gambar 68 Sub Menu Perda Pertanggungjawaban pada Menu Cetak 

Untuk menu Laporan keungan Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.1, akan muncul form 

isian sebagai berikut : 

 

Gambar 69 Tampilan Form Cetak Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.1 
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Setelah memilih sufix (untuk cetak laporan dengan model lain), level dan mengisi halaman 

maka langkah selanjutnya adalah mengklik tombol  untuk pencetakan laporan. 

Untuk menu Laporan keungan Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.2, akan muncul form 

isian sebagai berikut : 

 

Gambar 70 Tampilan Form Cetak Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.2 

Setelah pengisian sufix, unit organisasi, level, dan halaman selesai dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah menekan tombol  untuk pencetakan laporan. 

Untuk menu Laporan keungan Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.3, akan muncul form 

isian sebagai berikut : 

 

Gambar 71 Tampilan Form Cetak Perda Pertanggungjawaban-Lampiran 1.3 

Tekan tombol  untuk melakukan pencetakan Kertas Kerja. Langkah yang sama 

dilakukan untuk mencetak Perda pertanggungjawaban-Lampiran 1.4 
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ix. Perda Penjabaran 

Penjelasan berikut ini berlaku untuk di menu cetak. Cara untuk membuat Perda Penjabaran 

dari aplikasi adalah dengan memilih menu cetak sub Perda-Penjabaran. 

 

Gambar 72 Sub Menu Perda Penjabaran pada Menu Cetak 

Untuk menu Laporan keungan Perda Penjabaran-Lampiran 1.1, akan muncul form isian 

sebagai berikut : 

 

Gambar 73 Tampilan Form Cetak Perda Penjabaran-Lampiran 1.1 

Setelah pengisian unit organisasi dan level selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah mengklik tombol  untuk pencetakan laporan. 

Untuk menu Laporan keungan Perda Penjabaran-Lampiran 1.2, akan muncul form isian 

sebagai berikut : 
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Gambar 74 Tampilan Form Cetak Perda Penjabaran-Lampiran 1.2 

Setelah pengisian sufix, unit organisasi, level, dan halaman selesai dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah mengklik tombol  untuk pencetakan laporan. 
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