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MOTTO 

 

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 

untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”  

(H.R. Muslim) 

 

 

„‟Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar 

dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri‟ 

(R.A. Kartini) 

 

 

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak." 

(Aldus Huxley) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Alasan Pemilihan Judul  

 Peranan instansi pemerintah di era globalisasi ini sangatlah penting. 

Instansi pemerintah tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Instansi ini terdiri atas 

para pegawai negeri yang merupakan salah satu unsur aparatur negara untuk 

menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai 

tujuan Nasional. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 

dan makmur yang merata dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila didalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu 

dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta 

didalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 

sangat tergantung dari kemampuan aparatur Negara yang tergantung pula dari 

kemampuan pegawainya. Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan  yang berdaya guna dan berhasil, maka dipandang 

perlu menetapkan dasar-dasar penyusunan formasi bagi satuan organisasi 

penyelenggara Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang- undang No. 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. 

Keberadaan dan kualitas para pegawai yang rajin, terampil, ulet dan 

berdedikasi tinggi akan menjamin dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga 

besar kemungkinan perekonomian yang ada akan meningkat. Berdasarkan hal 

tersebut maka instansi Pemerintah yang terkait wajib memberikan kompensasi 

kepegawainya. Kompensasi yang dimaksud adalah mengenai gaji. Selain gaji, 

instansi Pemerintah juga memberikan honorarium dan tunjangan-tunjangan seperti 

tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain. Gaji 

maupun honorarium yang diterima disesuaikan dengan kewajiban yang dilakukan 

oleh setiap pegawai. Pada umumnya penetapan gaji disetiap instansi pemerintahan 
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didasarkan pada pangkat, golongan dan jabatannya. 

Pemberian gaji dan honorarium pegawai di Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kabupaten Jember  merupakan bentuk balas 

jasa atas kinerja yang diberikan pegawai kepada Pemerintah, sekaligus salah satu 

cara untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas para pegawai setelah 

bekerja. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi yang berada dalam naungan 

pemerintah daerah Kabupaten Jember, yaitu salah satu instansi yang 

menggunakan anggaran daerah untuk penggajian pegawai. Untuk melakukan 

optimalisasi pelaksanaan anggaran penggajian pegawai harus sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku dan prosedur yang sesuai dalam akuntansi 

keuangan Pemerintah. 

Pentingnya prosedur terutama prosedur akuntansi sebagai pengendalian 

pengecekan intern dalam perusahaan mengingat pentingnya agar tidak terdapat 

kesalahan, ketidaklengkapan, ataupun penyelewengan pada dokumen yang 

diajukan. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk 

memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat 

dilaksanakan dengan baik. Serta pentingnya prosedur pengajuan gaji agar instansi 

pemerintah yang terkait mengetahui detail cara pengajuan pencairan penggajian 

maupun honorarium pegawai. Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat 

pentingnya pelaksanaan prosedur akuntansi yang baik dan benar. Oleh karena itu, 

penulis sangat tertarik untuk memilih judul “Prosedur Akuntansi Honorarium 

Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi bidang Pengawasan Tata 

Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya Kabupaten Jember”. 

1.2  Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1    Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan 

adminitrasi obyek PKN “Prosedur Akuntansi Honorarium Petugas Teknis 
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dan Petugas Adminitrasi bidang Pengawasan Tata Bangunan pada Dinas 

Perumahan, Permukiman Rakyat, Cipta Karya Kabupaten Jember”. 

b.   Untuk membantu pelaksaan kegiatan pada obyek PKN Prosedur 

Akuntansi Honorarium Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi bidang 

Pengawasan Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Permukiman 

Rakyat, Cipta Karya Kabupaten Jember. 

1.2.2   Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mampu  menerapkan  dan  membandingkan  teori  dengan  praktek  

serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan suatu 

permasalahan. 

b. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. 

c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri 

dalam lingkungannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 

d. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 

yang di didik untuk siap terjun di masyarakat khususnya di lingkungan 

kerjanya. 

e. Membantu mahasiswa agar lebih disiplin dalam kehidupan dunia kerja 

di perusahaan. 

2. Bagi Universitas Jember 
 

a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi 

dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih 

lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis. 

b. Instansi  dapat  dijadikan  sarana  calon  tenaga  kerja  Indonesia,  

sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer perkembangan   

mutu calon tenaga kerja Indonesia. 

c. Sebagai    pengenalan    antara    mahasiswa    dengan    instansi    

dalam meningkatkan kreatifitas pribadi. 
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3. Bagi Instansi yang bersangkutan 

a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi 

dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih 

lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis. 

b. Instansi  dapat  dijadikan  sarana  pendidik  calon  tenaga  kerja  

Indonesia, sehingga  nantinya  mampu  dijadikan  sebuah  barometer  

perkembangan mutu calon tenaga kerja Indonesia. 

c.  Membantu dalam membentuk jiwa yang unggul. 

 

1.3  Identifikasi Permasalahan 

a. Subsidi Anggaran untuk Honorarium yang dialokasikan per triwulan 

mengalami kekurangan. 

b.    Belum adanya SOP (Standart Operasional Procedure) mengakibatkan proses 

pengajuan honorarium belum optimal. 

1.4 Jadwal Pelaksaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di obyek magang 

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten 

Jember 

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± 144 jam 

efektif yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2018, terhitung 

mulai dari 26 Februari-23 Maret 2018. Pada hari Senin-Jumat memulai 

kegiatan magang dari pukul 07.30-15.00 WIB dan pada hari Jum’at 

kegiatan dimulai dari pukul 07.30-14.00 WIB. 

1.4.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal   pelaksanaan   kegiatan   Praktek   Kerja   Nyata   (magang)   

akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi. 
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kabupaten  

Jember 

 

No 

 

Kegiatan 

Minggu Ke 

I II III IV 

1. Perkenalan ke seluruh pegawai Bidang Pengawasan 

dan Tata Bangunan  

    

2. Memperoleh penjelasan cara kerja dari 

pihak/pegawai sehubungan dengan judul yang 

diambil.  

    

 

3. Mempelajari Prosedur Akuntansi Honorarium 

Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi Bidang 

Pengawasan dan Tata Bangunan. 

 

berkaitan   dengan   Pelakasanaaan   Prosedur 

 

Akuntansi 

    

4. Mempelajari Formulir yang digunakan dalam 

proses Pengajuan Pencairan Honorarium Petugas 

Teknis dan Petugas Adminitrasi. 

    

5. Membantu dan memahami kegiatan lain yang 

dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Bidang 

Pengawasan dan Tata Bangunan  

    

 6. Perpisahan dengan pegawai di Bidang Pengawasan 

dan Tata Bangunan. 

 

 

Pembimbing 

    

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kab. 

Jember 2018. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi telah mengalami perubahan dari pengertian dekade yang lalu, 

dimana “Akuntan” disebut “Pemegang buku” karena fungsi mereka mencatat 

setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku yang disebut jurnal dan 

buku besar. Daftar seluruh transaksi keuangan perusahaan ini merupakan dasar 

untuk menghitung apakah perusahaan mendapatkan keuntungan. Adapun 

beberapa pengertian akuntansi sebagai berikut : 

1. Indratno (2013:6) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu dan 

atau aktifitas jasa yang memberikan informasi yang dibutuhkan guna 

menyelesaikan kegiatan secara efisien dan menilai kembali kegiatan yang telah 

terjadi dari sebuah entitas atau transaksi yang terkait dengan aktifitas finansial. 

2. Menurut Rudianto (2012:4) Akuntansi adalah system informasi yang 

menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. 

3. Akuntansi adalah bahasa bisnis setiap organisasi yang digunakan sebagai 

bahasa komunikasi saat berbisnis (Susanto, 2013:4) 

4. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan 

akuntansi, karena setiap entitas pelu untuk melaporan kondisi keuangan dan 

kinerjanya dari aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat kekayaan pemerintah yang akan 

digunakan untu penyelenggaraan pelyanan pemerintah serta akuntabilitas 

keuangan suatu unit pemerintah. (Martani 2016:4) 

Kesimpulan dari definisi diatas yaitu, akuntansi merupakan proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan laporan keuangan perusahaan 

tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan 
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keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dkk (2013:4), laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut: 

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu 

periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan 

pada konsep perbandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban 

dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban 

tersebut. 

b. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama 

periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat 

setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas 

pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di Neraca. 

c. Neraca 

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada 

tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua 

bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan. 

d. Laporan Arus Kas 

 Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara 

kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu : 

i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar; 

ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar; 

iii. arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas. 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 
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atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi 

pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. 

Proses akuntansi terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

1. Pencatatan dan Penggolongan 

 Transaksi keuangan yang terjadi dicatat dalam buku jurnal sedangkan untuk 

transaksi yang sama dan terjadi berulang-ulang dicatat dalam buku 

2. Peringkasan 

 Transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap 

periodenya diringkas dan dibukukan ke dalam rekening-rekening buku besar. 

3. Penyajian 

 Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening-rekening buku besar 

kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan 

rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Untuk memudahkan 

pekerjaan menyusun laporan keuangan biasanya dibuat neraca lajur. 

Informasi keuangan akan bermanfaat apabila dipenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan. Dalam PSAK (2010:5-8) terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok, yaitu: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan mempelajari informasi dengan 

ketentuan yang wajar. 

2. Relevan (Relevance) 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam prroses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 
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kualitas andal jika terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material,dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur 

(faithfull represensation) dari yang seluruhnya disajikan atau yang wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

 

2.2  Prosedur 

2.2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Mulyadi (2016:4) sebagai 

serangkaian urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

suatu departemen atau lebih,  yang dibuat untuk  menjamin penanganan  secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Ardiyos (2014:734)  

menyatakan  bahwa  prosedur  adalah  bagian  sistem yang merupakan rangkaian 

tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang 

diterapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi 

berulang kali dan dilaksanakan dengan seragam. Dari definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu 

sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki 

keterkaitan satu dengan lainnya.  

 

2.3  Sistem 

2.3.1  Pengertian Sistem 

Pendekatan sistem mempunyai banyak manfaat dalam memahami lingkungan 

kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu yang dipandang dari sudut 

pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur membentuk sistem 

tersebut dan diidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang berbentuk sistem. 

Menurut Samryn (2015:4) sistem adalah sekelompok dari dua komponen atau 

lebih yang saling berhubungan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. 

Sistem menurut Romney dkk (2016:3) merupakan serangkaian dua atau lebih 

komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Mulyadi (2016:4) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegitan pokok perusahaan. 
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Dokumen-dokumen berupa formulir, catatan, dan laporan diolah melalui prosedur 

yang ditentukan guna menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh 

manajemen untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa Sistem adalah suatu suatu prosedur untuk mencatat dan 

melaporkan informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan 

Sistem akuntansi terdiri dari input yang berupa transaksi yang dicatatkan dalam 

formulir (input) kemudian diproses dengan menjurnal, membuat buku besar, 

membuat buku pembantu dan hasil akhirnya (output) berupa laporan keuangan 

yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam Sistem 

Akuntansi pokok dapat digambarkan bagan alir dokumen. Tujuan umum 

penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam 

perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan sistem 

akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat 

memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar 

kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. 

2.  Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat 

dalam laporan.Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, 

sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa 

menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat 

dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan perusahaan. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 

Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau 

organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan 

untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang 

mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan 

pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh 

informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka 

sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi 

pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. 

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah untuk menyediakan 

informasi bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat memperbaiki informasi 

yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada apakah sesuai atau belum dengan 

sistem pengendalian intern yang baik. 

 

2.3.2 Bagan Alir Data (Data Flow Diagram) 

Bagan alir (flowchart) menurut Romney dkk (2016:67) adalah teknik 

analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem 

informasi jelas, ringkas, dan logis. Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan 

menggunakan bagan alir dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol 

standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemprosesan transaksi yang 

digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Tabel 2.1 

menggambarkan simbol-simbol standar yang digunakan oleh analisis sistem untuk 

membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. Berikut 

adalah adalah simbol-simbol standar dengan maknanya masing-masing : 
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Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen 

 Dokumen.  

Digunakan untuk menggambarkan 

semua jenis dokumen 

 Dokumen dan tembusannya. 

Digunakan untuk menggambarkan 

dokumen asli dan tembusannya. 

Nomer lembar dokumen 

dicanrumkan di sudut kanan atas. 

 Berbagaidokumen. 

menggambarkan berbagai jenis 

dokumen yang digabungkan bersama 

di dalam satu paket 

 Penghubung pada halaman yang 

sama. menggambarkan bagan alir, 

arus dokumen dibuat mengalir dari 

atas ke bawah dan dari kiri ke kanan 

 Akhir arus dokumen  

dan mengarahkan pembaca ke 

simbol penghubung halaman yang 

sama bernomor seperti yang 

tercantum di dalam simbol tersebut. 

2 

    1 

Faktur 

Surat       3 

Masuk SOP        2 

Faktur      1 

Penjualan 

1 
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 Awal arus dokumen  

yang berasal dari simbol penghubung 

halaman yang sama, yang bernomor 

seperti yang tercantum di dalam 

simbol tersebut 

 Penghubung pada halaman yang 

berbeda (off page connector). 

menggambarkan bagan alir suatu 

sistem akuntansi yang diperlukan 

lebih dari satu halaman 

 
Kegiatan manual.  

menggambarkan kegiatan manual, 

seperti menerima order pembelian 

 Keterangan, komentar.  

untuk menambahkan keterangan 

penjelas 

 Arsip sementara.  

tempat penyimpanan dokumen 

sementara. Urutan pengarsipan 

sesuai: A(abjad), N(nomer urut), 

T(tanggal) 

 Arsip permanen.  

tempat penyimpanan dokumen 

permanen 

1 
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 On-line computer process. 

menggambarkan pengolahan data 

dengan computer 

 Keying (typing, verifying). 

menggambarkan pemasukan data ke 

dalam komputer melalui on-line 

computer 

 Mulai atau berakhir (terminal). 

menggambarkan awal dan akhir 

suatu sistem akuntansi 

 Catatan.  

Mencatat data yang direkam 

sebelumnya di dalam dokumen atau 

formulir. Seperti jurnal, buku besar 

dan buku pembantu 

 

 Tidak 

            

                         Ya      

 

Keputusan.  

Menggambarkan keputusan yang 

harus dibuat dalam proses pengelola 

data 

Sumber: Mulyadi (2016: 47-49) 

 

2.3.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, 

mencatat,  menyimpan  dan  mengolah  data  untuk  menghasilkan  informasi  bagi 

pengambil keputusan. Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
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memudahkan pengelolaan perusahaan.  Menurut Martani (2016:60) Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) ialah suatu sistem yang memungkinkan pengumpulan 

atau pengorganisasian data-data, pengolahan data untuk menjadi informasi, dan 

penyajian laporan. Ada enam   komponen   dari   Sistem     Akuntansi   (Romney, 

2016:11), yaitu : 

1.   Orang yang menggunakan sistem 

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

3.    Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4.    Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan 

perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi 

akuntansi. 

6. Pengendalian  internal  dan  pengukuran  keamanan  yang  menyimpan  data 

sistem informasi akuntansi. 

Enam komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk 

memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, 

dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, 

seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku, yang sering 

diulang. 

b. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat 

merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, 

sumber daya, dan personel. 

c. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan 

data organisasi. 

Unsur-unsur pokok sistem akuntasi menurut Mulyadi (2016:3) yaitu: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan adanya 

formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) 
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di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut media, karena formulir 

merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke 

dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi 

direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Dalam sistem 

akuntansi secara manual (manual system), media yang digunakan untuk merekam 

pertama kali data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas 

(paper form). Dalam sistem akuntansi dengan komputer (computerized system) 

digunakan berbagai macam media untukmemasukkan data ke dalam sistem 

pengolahan data seperti: papan ketik (keyboard), optical and magnetic characters 

and code, mice, voice, touch sensor, dan cats. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah 

disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 

Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil 

peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke 

rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal 

penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. 

c. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini disatu 

pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di 

pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih 

lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini 
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terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku 

pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (books of final entry), yang berarti 

tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan 

digolongkan dalam rekening buku besar dan buku 12 pembantu. Buku besar dan 

buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data 

akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi 

selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam 

catatan akuntansi. 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga 

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar 

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer dan tayangan pada layar 

monitor komputer. 

2.3.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan pada Informasi Akuntansi 

Ada beberapa pengguna baik intern maupun ekstern yang berkepentingan 

dengan data akuntansi maupun sajian laporan keuangan perusahaan. Yang 

termasuk pengguna data akuntansi sebagai berikut : 

1. Manajer atau Pimpinan Perusahaan 

 Pengguna utama dari data akuntansi adalah manajer perusahaan itu sendiri. 

Manajer dituntut untuk mengambil keputusan tanpa tahu masalah yang 

mungkin akan muncul. Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam 

proses pengambilan keputusan, informasi akuntansi sangat berguna. Dengan 

melihat catatan keuangan perusahaan tahun yang lampau dan saat ini, manajer 

akan mendapatkan gambaran kecenderungan yang akan terjadi dan instruksi 

kemungkinan di masa depan. 
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2. Pemegang Saham atau Pemilik Perusahaan 

 Pemakai utama kedua data akuntansi adalah pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Pemilik yang menanamkan uangnnya ke dalam perusahaan 

berkepentingan langsung atas maju mundurnya perusahaan, mereka biasanya 

mendapatkan laporan tahunan perusahaan yang didalamnya mencakup 

neraca, perhitungan laba rugi dan laporan keuangan lainnya. 

3. Pemerintah 

 Pemerintah juga merupakan pengguna data akuntasi perusahaan, khususnya 

kantor inspeksi pajak. Kantor pajak perlu mengetahui laba yang diperoleh 

perusahaan setiap tahun untuk perhitungan pajak. 

4. Kreditur 

 Kreditur baik bank maupun lembaga lainnya yang juga berkepentingan 

dengan data akuntansi perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mengembalikan kredit yang akan atau telah diambil. Biasanya kreditur 

mengharapkan laporan keuangan secara periodik untuk mengetahui 

perubahan posisi keuangan perusahaan. 

5. Karyawan 

Karyawan perusahaan (di luar negeri, biasanya tergabung dalam organisasi 

perburuhan atau serikat pekerja) biasanya juga ingin mengetahui laporan 

keuangan perusahaan. Bagi organisasi buruh atau serikat pekerja ini 

diperlukan guna tawar menawar dalam kesepakatan atau kontrak kerja 

berikutnya. 

 

2.4 Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem 

akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi 

dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer”. Dalam konteks akuntansi keuangan 

daerah terdapat sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan pemendagri 64 
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tahun 2013, SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) terdiri atas: 

(1) Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan  

(2) Sistem akuntansi Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD).  

PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD  dan bertindak sebagai 

bendahara umum daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

 Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh input-nya adalah bukti 

memorial, Surat Tanda Setoran, atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung 

(SP2D-LS). Sementara contoh output-nya adalah Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (PP No.71 

Tahun 2010 tentang keraangka Koseptual Akuntansi Pemerintah, paragraph 28). 

Ilustrasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 2.1 Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 
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Gambar 2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Sumber : Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan 

Daerah. Erlina (2015:6) 

 

2.4.1 Pengertian Anggaran 

Nafarin (2013:11) mendifinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan 

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu 

uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Sasongko dkk 

(2015:2), berpendapat bahwa “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan 

dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. 

Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan 

harga jualnya untuk tahun depan”. Sedangkan Ratmono (2015:18) Anggaran 

merupakan instrument penting bagi pemerintah yaitu sebagai alat pernyataan 

kebijakan publik, target fiscal, dan pengendalian. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran 

merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan 

dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang. 

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran 

menurut Sasongko dkk (2013:3) :  

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan 

ebijakan perusahaan. 

2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-

bagian di dalam perusahaan. 

3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target 

tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 

4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan 

manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas 

yang dilaksanakan dalam perusahaan. 
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Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19), antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal. 

d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran 

menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 

2.4.2   Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan 

DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD adalah 

perencanaan jangka pendek yang merupakan kegiatan pemerintah daerah untuk 

jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). Penyusunan APBD merupakan Proses Penganggaran daerah dimana 

secara konseptul terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budjed policy 

formulation) dan perencanaan oprasional anggaran (budjed operational planning). 

 

2.5      Gaji atau Honorarium 

2.5.1   Pengertian 

Gaji dan honorarium merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang 

paling besar diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya. Dan 

bagi karyawan ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai 

motivator dalam bekerja. Pengertian gaji menurut Mulyadi (2016:309) dalam 

bukunya Sistem Akuntansi: “Gaji umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan 

manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 
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yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan 

secara tetap perbulan, sedangkan upah/honor dibayarkan berdasarkan hari kerja, 

jam kerja atau jumlah satuan produk yang di hasilkan”. 

Untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan 

dan pembayaran gaji dan honorarium maka perlu dibuat suatu sistem penggajian 

dan pengupahan. Sistem akuntansi gaji dan honorarium juga dirancang oleh 

perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji dan 

honorarium karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. 

 

 2.5.2 Elemen Gaji 

Variasi elemen yang ada pada biaya gaji pada garis besarnya ada 4 elemen 

dasar dan 2 elemen tambahan yang terdiri dari : 

1. Gaji Pokok 

Gaji pokok merupakan landasar dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang 

staf atau pegawai. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti 

tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas 

dasar persentasi tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji staf atau 

pegawai tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk 

pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfungsi pula sebagai dasar 

penggajian. 

2. Lembur 

Kebijakan mengenai lembur tidak sama baik antara dinas pemerintahan maupun 

perusahaan. Akan tetapi, pada umumnya lembur biasanya diberikan hanya pada 

pegawai ditingkatan tertentu saja yaitu staf. 

3. Tunjangan 

Terdapat berbagai macam jenis tunjangan, dimana dalam pelaksanaannya sangat 

tergantung dari kebijakan dinas pemerintahan maupun perusahaan sesuai dengan 

kemampuannya, antara lain : 

a. Tunjangan Istri/Suami 

b. Tunjangan Anak 

c. Tunjangan Jabatan Struktural 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 

 

 

 

d. Tunjangan Fungsional 

e. Tunjangan yang Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan 

f. Tunjangan Umum 

g. Tunjangan Khusus PPh 

h. Pembulatan 

4. Potongan-potongan 

Potongan atas gaji yang paling dasar adalah potongan pajak penghasilan (PPh) 

dan premi asuransi yang ditanggung oleh staf atau pegawai. 

5. Bonus atau Insentif 

Bonus atau insentif merupakan elemen tambahan, biasanya disediakan oleh jenis 

perusahaan tertentu dan untuk pegawai tertentu saja, yaitu distributor, bank, 

finance dan perusahaan sejenis yang operasionalnya beriorientasikan target. 

Elemen ini nilainya tidak tetep. 

 

 2.5.3 Perlakuan Akuntansi atas Gaji 

Perlakuan akuntansi atas gaji yaitu : 

1. Penilaian (Perhitungan Gaji) 

Gaji dihitung dengan memformulasikan elemen-elemen yang ada pada gaji. Dari 

semua elemen yang ada, hanya elemen potonganlah yang menjadi faktor 

pengurang besarnya nilai gaji. Sedangkan elemen lainnya merupakan fakta 

penambah besarnya nilai gaji. Gaji dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

2. Pengakuan atas Gaji 

Gaji yang dibayarkan dengan sistem transfer diakui pada saat transfer 

dilaksanakan, gaji yang dibayarkan dengan menggunakan check diakui pada saat 

check tersebut dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan 

dalam bentuk tunai diakui pada saat gaji diserahkan. Besarnya biaya gaji yang 

diakui adalah sebesar nilai hasil formulasi 

 

 

Gaji Pokok + Tunjangan –  Potongan Potongan 

 

Gaji Pokok + Tunjangan – Potongan 
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3. Pencatatan (Jurnal Penggajian) 

Pencatatan gaji pada saat terjadi pengakuan sesuai dengan tanggal yang tertera di 

slip transfer, di slip gaji, tanggal check (sesuai dengan bentuk gaji yang 

diberikan). Adapun jurnal pada saat penggajian sebagai berikut : 

            Akun 
 

Debit                   Kredit 

Biaya gaji/honor xxx   

Kas   xxx 

Utang PPh   xxx 

 

2.5.4 Pelaporan Gaji 

Pada laporan laba rugi, gaji termasuk didalam kelompok besar biaya operasional 

dan dinyatakan didalam akun biaya gaji, yang nantinya akan mempengaruhi besar 

kecilnya laba atau rugi perusahaan. Pernyataan laba rugi akan memberikan 

kontribusi terhadap akun laba ditahan pada neraca. 

 

 2.5.5 Fungsi Bagian Gaji 

Fungsi bagian gaji diantaranya: 

1. Menghitung gaji dengan langkah-langkah berikut: 

a. Mengumpulkan catatan waktu hadir dari pencatat waktu. 

b. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghitung pendapatan 

karyawan. 

c. Menambahkan tunjangan-tunjangan pada gaji. 

d. Memperhitungkan potongan-potongan pada gaji seperti angsuran pinjaman, 

asuransi dan lain-lain. 

2. Membuat formulir dan laporan sebagai berikut: 

a. Jurnal gaji (cek register). 

b. Cek gaji. 

c. Laporan gaji karyawan. 

d. Formulir atau laporan yang diperlukan untuk perhitungan pajak atau 

asuransi. 
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3. Menyusun statistik gaji. 

4. Memelihara arsip-arsip yang perlu. 

2.6 Sistem Akuntansi Penggajian  

Pengertian sistem akuntansi penggajian menurut Baridwan (2013: 223) 

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi “Fungsi, organisasi, formulir, catatan 

dan laporan tentang penggajian pada karyawan yang dibayar tiap bulan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

Pengertian sistem akuntansi penggajian menurut Prianthara (2013:137) dalam 

bukunya Akuntansi Untuk Manager “Sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan dalam perusahaan jasa kontruksi melibatkan fungsi karyawan, 

keuangan dan fungsi akuntansi”. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi gaji dan 

honorarium merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan 

honorarium secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Tentunya 

dengan sistem akuntansi gaji dan honorarium yang baik perusahaan akan mampu 

memotivasi semangat kerja karyawan yang kurang produktif dan 

mempertahankan karyawannya yang produktif, sehingga tujuan perusahaan untuk 

mencari laba tercapai dengan produktifitas kerja karyawan yang tinggi. 

 

2.6.1 Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian  

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian Mulyadi 

(2016:310) dalam bukunya Sistem Akuntansi sebagai berikut: 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Honorarium 

Dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat surat 

keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Seperti misalnya surat keputusan 

pengangkatan pegawai baru, kenaikan pangkat, perubahan tariff upah, 

pemberhentian sementara, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen 

ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan honorarium untuk kepentingan 

pembuatan daftar gaji dan honorarium. 
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2. Kartu Jam Hadir 

Kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir dapat berupa daftar hadir 

biasa dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dari mesin pencatat waktu. 

3. Kartu Jam Kerja 

Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu 

yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya 

berdasarkan pesanan. 

4. Daftar Gaji dan Honorarium 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap pegawai, dikurangi 

potongan potongan berupa PPh Pasal 21, utang pegawai, iuaran untuk organisasi 

karyawan, dan lain senagainya. 

5. Rekap Daftar Gaji dan Honorarium 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji departemen, yang dibuat berdasarkan 

pesanan, rekap daftar gaji dibuat untuk membebankan upah langsung dalam 

hubunganya dengan pendapata yang diperoleh oleh besangkutan. Distribusi biaya 

tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar 

gaji. 

6. Surat Pernyataan Gaji dan Honorarium 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuatan daftra gaji atau dalam kegiatan 

yang terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi 

setiap pegawai mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap pegawai. 

7. Amplop Gaji dan Honorarium 

Uang gaji pegawai diserahkan kepada setiap pegawai dalam amplop gaji dan 

honorarium. Di halaman muka ampolp gaji pegawai ini berisi informasi mengenai 

nama pegawai, nomor identifikasi pegawai dan jumlah gaji bersih yang diterima 

pegawai dalam bulan tertentu. 

8. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi.
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BAB 3. GAMBARAN  UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Dasar  Pembentukan Honorarium 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara ; 

3. Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – undangan ; 

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan   Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaiman telah dua kali diubah dengan Undang – undang No. 12 Tahun 

2008 ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

7. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan alat Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Susunan Organisasi dari Tata Kerja Dinas Perangkat Kabupaten Jember ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 

Anggaran 2011 ; 

11. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 

Tahun Anggaran 2011; 

12. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember ; 
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13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember Nomor: 51/DPA-SKPD/2015 tanggal 28 Desember 

2015 ; 

      3.1.1   Sejarah Dinas  Perumahan  Rakyar,  Kawasan Permukiman 

dan  Cipta Karya Kabupaten Jember 

Pembubaran Kantor Walikota Jember pada tahun 1992 yang 

dilakukan oleh Bupati beserta Pemda adalah awal mula berdirinya Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Penerangan Jalan Umum (DKP PJU). 

Kemudian pada tahun 2003 di merger  menjadi  Dinas  Kebersihan  

Lingkungan  Hidup (DKLH).  Seiring berjalanya  waktu  dan  perubahan  

kepemimpinan, DKLH dirubah  menjadi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawaasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Perombakan 

ini dilakukan oleh Bupati beserta Pemda Jember pada tanggal 23 

Desember 2008, dan mulai direalisasikan pada awal bulan Januari 2009. 

Kabupaten Jember seluas 3.293,34 km memiliki wilayah kota 

dengan luas 98,98 km. Secara administratis, Kabupaten terbagi menjadi 

31 Kecamatan ( 28 Kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 

22 kelurahan), 958 dusun/lingkungan, 4.032 RW, serta 14.100. Adapun 

kepadatan penduduk Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 

2.179.829 jiwa mencapai 661,89 jiwa/km. Pemerintah Kabupaten Jember 

melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawaasan  Permukiman dan Cipta 

Karya sebagai unsur pelaksanaan teknis, berkepentingan pada 

pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar masyarakat antar sub 

wilayah Antara perkotaan dan pedesaan. Dalam mendukung 

pembangunan infrastuktur dan pengembangan  kawasan melalui 

pemberdayaan masyarakat serta penataan perkotaan dan perdesaan untuk 

menuju Jember yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman. 
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3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyar, Kawasan 

Permukiman dan  Cipta Karya Kabupaten Jember 

Susunan organisasi Dinas terdiri atas: 

a)   Kepala Dinas 

b)  Sekretariat, membawahi : 

1.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2.   Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan 

c)   Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan membawahi: 

1.   Seksi Pembangunan Gedung; 

2.   Seksi Tata Ruang dan Pertanahan; dan 

3.   Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung. 

 d)  Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi : 

1.   Seksi Air Bersih; 

2.   Seksi Sanitasi; dan 

3.  Seksi Instalasi  Pengelolaan  Air Limbah  dan Instalasi Pengelolaan 

  Limbah Tinja Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

 e)   Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi : 

1.   Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 

2.   Seksi Perumahan dan Pemakaman; dan 

3.   Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).  

f)   UPT; dan 

g)  Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan    

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
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KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian
Sub Bagian Keeuangan 

& Perencanaan

Bidang Perumahan dan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan 

Permukiman

Seksi Perumahan dan Pemakaman

Seksi Penerangan Jalan Umum

Bidang Pengawasan dan Tata 

Bangunan 

Seksi Sanitasi

Seksi Air Bersih

Bidang Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman

Seksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan 

Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Pembangunan Gedung

Seksi Tata Ruang dan Pertanahan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Bangunan Gedung

UPT

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kabupaten Jember

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukinan, dan Cipta Karya Kabupaten Jember  
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3.3  Kegiatan Pokok Dan Fungsi pada masing-masing Bidang pada Dinas      

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya 

 Kegiatan Pokok dan Fungsi pada masing-masing bidang pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember 

sesuai dengan Undang – Undang dan Pasal yang berlaku, diantaranya sebagai 

berikut: 

A. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya ; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya ; 

c. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta 

Karya ; 

d. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya; 

d. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana 

teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta 

Karya ; 

e. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran 

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; 

f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Tugas dan fungsi Pejabat dibawah Kepala Dinas. 

B. Tugas dan Fungsi Bagian Kesekretariatan 

a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program 

dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dalam penyusunan 

program anggaran dan tugas administrasi secara terpadu; 

c. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan 

program dan anggaran; 

d. Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran 

serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan; 

e. Pembinaan organisasi dan tata laksana. 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan, kehumasan dan perlengkapan serta tugas lain yang 

diberikan oleh Sekretaris; 

2) Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas, tata 

naskah, tata kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol; 

3) Pengurusan dan perawatan kantor dan bangunan yang menjadi 

tanggung jawab dinas; 

4) Pengevaluasian dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan 

perlengkapan; 

5) Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain yang menjadi 

tanggung jawab dinas. 

b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan 

1) Bidang Keuangan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu 

melaksanakan koordinasi administrasi keuangan; 

2) Menyelenggarakan verifikasi SPJ dan Kuasa Pengguna Anggaran; 
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3) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai; 

4) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas; 

5) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) serta memproses 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

C.   Tugas dan Fungsi Bagian Pengawasan dan Tata Bangunan 

a. Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan mempunyai tugas di bidang 

tata bangunan gedung, pengawasan bangunan gedung dan pertanahan 

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

b. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan 

lingkungannya; 

c. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan gedung dan lingkungan yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung tanah 

negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah; 

e. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan 

penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 

a. Sub Bagian Pembangunan Gedung 

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas                         

1) Pelaksanaan survey, pengukuran, pemetaan dokumentasi dan 

informasi bangunan serta pemantauan perkembangan bangunan 

dan lingkungannya; 

2) Pelaksanaan  perencanaan,  pembangunan  dan pengelolaan 

bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset 

pemerintah daerah; 

3) Penyusunan dan penetapan persyaratan administrasi dan teknis 

untuk bangunan adat, semi permanen, darurat dan bangunan 

gedung dilokasi bencana serta menyusun dan menetapkan 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); 
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4) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata bangunan dan 

Lingkungan (RTBL). 

 

b. Sub Bagian Tata Ruang dan Pertanahan 

1) Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan 

urusan Penataan Ruang, Pertanahan serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi dan evaluasi 

pelaksanaan perkembangan tata ruang; 

3) Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan Urusan 

Pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

4) Pengumpulan bahan dan data dalam rangka fasilitasi penyelesaian 

sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah kosong 

dalam daerah; 

5) Pengumpulan bahan dan data untuk penetapan tanah ulayat serta 

penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. 

c. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Penyiapan bahan pedoman/peraturan pengawasan dan 

pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang tata 

cara, manfaat dan pentingnya pengendalian bangunan serta 

program penertiban bangunan; 

3) Penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan 

sistem informasi, penelitian, pengembangan dan peningkatan 

kemampuan teknologi jasa konstruksi; 

4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran 

gedung dan lingkungannya. 
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5) Pengawasan dan penertiban bangunan dan pengusutan serta 

usulan pembongkaran gedung yang tidak memenuhi persyaratan 

teknis atau bangunan liar. 

D.   Tugas dan Fungsi Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman 

a. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas 

melaksanakan penyehatan lingkungan permukiman serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program daerah di 

bidang penyehatan lingkungan; 

c. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan 

Permukiman; 

d. Pelaksanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan IPLT; dan 

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

a. Sub Bagian Air Bersih 

1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan informasi 

penyehatan lingkungan, pelaksanaan survey, dokumentasi dan 

informasi dalam penyediaan kebutuhan air bersih serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Pelaksanaan survey dan informasi dalam penyediaan air bersih di 

daerah; 

3) Perencanaan, pengawasandan pengendalian pembangunan sarana 

dan prasarana air bersih di daerah; 

4) Pembinaan, pengawasan, pendataan dan pengendalian dalam 

pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih; 

5) Pendataan, pembinaan kelompok HIPPAM di daerah. 

b. Sub Bagian Sanitasi 

1) Seksi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan urusan sanitasi 
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serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Pelaksanaan survey dan informasi dalam penyediaan sanitasi di 

daerah

3)  Perencanaan, pengawasan evaluasi, pengendalian dan pembinaan 

dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase; 

4) Penyusunan penetapan peraturan daerah pengembangan sanitasi; 

5) Perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan 

perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan 

sanitasi; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas. 

c. Sub Bagian Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi 

Pengelolaan Limbah Tinja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

1) Seksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi 

Pengelolaan Limbah Tinja Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(IPLT) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan 

lumpur tinja hasil sedotan dari septictank masyarakat serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Pendataan pengelolaan lumpur tinja; 

3) Perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan 

perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domistik dan Instalasi 

Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT); 

4) Pengelolaan melalui penyaringan (Im hooff); 

5) Pelaksanaan pengurasan dan pengangkutan air kotor dari Water 

Closet (WC) umum ke tempat IPAL ( Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah ) dan Instalasi Pengelolahan Limbah Tinja (IPLT). 

E.   Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman 

a. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pengembangan kawasan permukiman, perumahan, pemakaman 
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dan penerangan jalan umum serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

b. Penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program Pemerintah 

Daerah di bidang perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku 

pembangunan perumahan; 

c. Pelaksanaan pembinaan perumahan formal maupun perumahan 

swadaya; 

d. Pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi pelaksanaan strategi dan 

kebijakan tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan:
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e. Penyusunan penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam sistem 

pengembangan kawasan; 

a. Sub Bagian Pengembangan Kawasan Permukiman 

1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukiman serta 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan 

kawasan strategis; 

3) Pelaksanaan survey, dokumentasi dan pendataan permukiman 

yang perlu perbaikan dan peningkatan kapasitas sarana prsarana 

dan utilitas lingkungannya; 

4) Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, 

pembangunan, perbaikan sarana prasarana dan utilitas 

permukiman; 

5) Penyusunan rencana umum tenaga kelistrikan kawasan perdesaan 

serta peraturan-peraturan tentang kelistrikan desa. 

b. Sub Bagian Perumahan dan Pemakaman 

1) Seksi Perumahan dan Pemakaman mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, menyusun kebijakan perumahan dan 

Pemakaman serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

2) Pengumpulan bahan informasi hasil survey, koordinasi dan 

konsultasi guna penyusunan kebijakan dan strategi daerah di 

bidang pembiayaan, pembangunan dan pendataan perumahan 

serta peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan; 

3) Pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi daerah 

terhadap lembaga pendukung pembangunan perumahan; 

4) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan 

pengelolaan perumahan sistem kawasan skala besar, kawasan 

khusus, keterpaduan sarana prasarana kawasan, keserasian  

kawasan dan lingkungan hunian berimbang serta penyelenggaraan 
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kasiba dan lisiba; 

5) Pelaksanaan survey, pemberian pertimbangan dan menyusun 

kajian serta rekomendasi terkait lokasi pembangunan perumahan. 

c. Sub Bagian Penerangan Jalan Umum 

1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

urusan penerangan jalan umum (PJU) serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang; 

2) Perencanaan pengembangan dan pengendalian penyelenggraan 

lampu PJU, taman kota, lapangan olah raga dan fasilitas umum 

lainnya; 

3) Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan lampu PJU, taman kota, 

lapangan olah raga dan fasilitas umum lainnya ; 

4) Perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan 

PJU dan lampu-lampu taman kota, lapangan olah raga serta 

fasilitas umum lainnya; dan; 

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

F.   Tugas dan Fungsi UPT 

1) UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas 

Dinas; 

2) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala UPT; Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan 

uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati. 

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember terdapat kegiatan pokok yang dilaksanakan, bagian yang 

dipilih saat Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Bidang Pengawasan dan Tata 

Bangunan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari Prosedur 
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Akuntansi Honorarium Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi, Mempelajari 

Formulir yang digunakan dalam proses Pengajuan Pencairan Honorarium Petugas 

Teknis dan Petugas Adminitrasi. 

Serta tidak menutup kemungkinan membantu dan memahami kegiatan lain 

yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Bidang Pengawasan dan Tata 

Bangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya 

Kab. Jember. 
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di 

Dinas Perumahan, Permukiman Rakyat, Cipta Karya Kab. Jember maka dapat 

diambil kesimpulan dari judul laporan PKN “Prosedur Akuntansi Honorarium 

Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi bidang Pengawasan Tata Bangunan pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kab. Jember” 

sebagai berikut : 

 Kepala Seksi mengangkat dasar dari kerangka acuan kinerja kegiatan 

untuk mengusulkan nama-nama petugas untuk mengerkerjakan kegiatan. 

 Kepala Bidang memverifikasi final dan  menyusun draft SK Penugasan. 

 Kepala Dinas menerima draft SK Penugasan untuk diperiksa dan 

disahkan. SK Penugasan diberikan ke Bendahara Pengeluaran dan ke 

petugas atau perorangan untuk mengerjakan kegiatan dalam bentuk 

proyek. 

 Kepala Seksi Pembangunan Gedung segera menghitung dan memproses 

pengajuan honorarium dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) 

setelah petugas selesai mengerjakan kegiatan dalam bentuk proyek. Hasil 

perhitungan itu untuk segera diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. 

 Bendahara pengeluaran menerima SK yang telah disahkan dan SPJ 

Kegiatan kemudian menggandakan masing-masing rangkap 2 dengan 

distribusi sebagai berikut : 

 SK lembar 1 untuk BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) 

 SK lembar 2 untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

 SPJ lembar 1 utuk BPKA 

 SPJ Lembar 2 untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

 Kemudian, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS (Surat Perintah 

Pembayaran Langsung) yang ditujukan kepada PPK-SKPD (Pejabat 

Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Sekretaris 

Dinas untuk dikoreksi dan diperiksa kelengkapan.  
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 Sekretaris Dinas meneliti kelengkapan dokumen SPP LS (Surat Perintah 

Pembayaran Langsung). Jika dinyatakan lengkap maka Sekretaris Dinas 

mengesahkan SPP-LS tersebut. Kemudian Sekretaris Dinas mencatat 

SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) yang diterima ke dalam 

register SPP-LS. 

 Bendahara Pengeluaran menggandakan SPP-LS rangkap 2 lembar dengan 

distribusi sebagai berikut : 

 Lembar ke 1 untuk kuasa BPKA 

 Lembar ke 2 sebagai arsip Bendahara Pengeluaran 

 Setelah Bendahara Pengeluaran mendistribusikan SPP-LS diatas 

kemudian menerbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung). 

Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam register 

penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar Langsung), penerbitan SPM 

LS 2 lembar didistribusikan ke : 

 Lembar 1 dikirim ke Kuasa BPKA 

 Lembar 2 sebagai arsip Bendahara Pengeluaran  

 BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) Menerima SK, SPJ, SPP-

LS, SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya BPKA 

mengeluarkan SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana) dan pencairan 

SP2D masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran. SP2D Lembar ke 2 

yang telah dibubuhi cap Validasi Bank diserahkan kembali ke Bendahara 

pengeluaran. 

 Bendahara Pengeluaran menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 

yang sudah terdapat Validasi Bank, lalu Bendahara Pengeluaran : 

 Membuat daftar penerima honor pelaksana kegiatan.  

 mendistribusikan ke rekening penerima Honor serta menerima bukti 

transfer dari Bank Jatim. 

 meminta tandatangan pegawai.  

 Bendahara Pengeluaran pengeluaran kas ke dalam buku kas umum 

disisi pengeluaran.  
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 4. Persetujuan Penyusunan Laporan PKN 
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Lampiran 5. Kartu Konsultasi Bimbingan Laporan PKN 
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Lampiran lain-lain yang berhubungan dengan judul PKN diantaranya : 

Lampiran 6. Surat Keputusan Penugasan Kepala Dinas terkait pengerjaan proyek 

(SK Kepala Dinas) 
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(Lanjutan) 

Surat Keputusan Penugasan Kepala Dinas terkait pengerjaan proyek (SK Kepala 

Dinas) 
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(Lanjutan) 

Surat Keputusan Kepala Dinas terkait pengerjaan proyek (SK Kepala Dinas) 
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Lampiran 7. Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) 
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Lampiran 8. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) 
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Lampiran 9. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung ) 
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Lampiran 10. Lembar Kontrol SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) 
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Lampiran 11. Surat Pengantar SPM (Surat Perintah Membayar) 
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Lampiran 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS (Surat Perintah  

Membayar) 
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Lampiran 13. Surat Perintah Membayar SPM (Surat Perintah Membayar)  
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Lampiran 14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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Lampiran 15. Daftar Penerima Honorarium 
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Lampiran 16. Buku Kas Umum  
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