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KATA PENGANTAR 

 
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah pasal 11 berbunyi pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing. 

Maka sesuai amanat tersebut setiap daerah dapat menyelenggarakan SIKD secara mandiri sesuai 

aturan yang berlaku. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka Kementerian Dalam 

Negeri membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk dapat 

diterapkapkan ke seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD, Kota Balikpapan menjadi salah satu basis pengembangan 

dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan implementasi SIPKD.  

SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagi alat bantu pemerintah daerah 

yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang 

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, 

akuntabel dan auditable. 

Panduan implementasi SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

ini memiliki peran yaitu memberikan petunjuk dan informasi terkait teknis penggunaan aplikasi 

sehingga operator maupun pejabat yang terkait dapat dengan mudah melakukan proses pengelolaan 

keuangan daerah secara elektronik dan mematuhi jadwal pelaporan penyusunan anggaran dan 

pertanggungjawaban dengan tepat waktu. 

Kami menyadari bahwa masih terdapat adanya kekurangan dalam penerbitan panduan ini, 

untuk itu kami akan menerima segala masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penerbitan 

panduan implementasi SIPKD ini di masa yang akan datang. 

 

 Balikpapan,        November 2019 

 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 

 Kota Balikpapan  
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KETENTUAN UMUM 
 

A. DASAR 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
 

B. DEFINISI 

Operator RKA SKPD adalah user yang ditunjuk untuk melakukan input data anggaran 

belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD 
 

C. SURAT KEPUTUSAN  

Penunjukan operator RKA SKPD ditetapkan melalui surat Keputusan Wali Kota 

Balikpapan atas usul Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 
 

D. TUGAS DAN WEWENANG 

1. Melakukan input data indikator kinerja dan penjabaran belanja SKPD sesuai formulir 

rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah di verifikasi oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. 

2. Melakukan input data anggaran kas per kegiatan SKPD sesuai rencana realisasi 

belanja per triwulan yang telah disetujui oleh kepala SKPD selaku Pengguna 

Anggaran 

3. Melakukan klarifikasi hasil input data penjabaran belanja dan anggaran kas per 

kegiatan sebelum admin penganggaran BPKD melakukan validasi terhadap data 

tersebut  
 

E. JADWAL PELAKSANAAN 

 

Keterlambatan atau koreksi input data setelah deaktivasi user operator RKA SKPD dapat 

dilakukan dengan persetujuan kepala bidang anggaran BPKD selama koreksi tersebut 

diajukan sebelum penetapan peraturan daerah tentang APBD. 

NO URIAN AKTIVITAS WAKTU 

1 Input data penjabaran belanja SKPD 

2 minggu setelah 

penyampaian RAPBD kepada 

gubernur untuk di evaluasi 

2 Input data anggaran kas per kegiatan SKPD 

2 minggu setelah 

penyampaian RAPBD kepada 

gubernur untuk di evaluasi 

3 
Klarifikasi hasil input data antara operator RKA 

dengan admin penganggaran BPKD 

Minggu ke-3 setelah input 

data penjabaran dan anggaran 

kas 

4 Deaktivasi user operator RKA SKPD 

1 hari kerja setelah 

kesepakatan hasil klarifikasi  

antara operator RKA dengan 

admin penganggaran BPKD 



PANDUAN PENGOPERSIAN 
 

Aplikasi SIPKD Kota Balikpapan hanya dapat diakses melalui jaringan internal Pemerintah Kota 

Balikpapan.  Bagi perangkat daerah yang memiliki lokasi kerja diluar lingkungan kantor wali kota 

Balikpapan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan akan memberikan akses 

khusus kepada perangkat daerah tersebut untuk dapat melakukan koneksi ke aplikasi SIPKD baik 

dengan membangun jaringan internet antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan perangkat 

daerah atau dengan memberikan akses VPN. 

 

Untuk terhubung dengan aplikasi SIPKD pengguna harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. komputer/PC telah terhubung ke jaringan internal Pemerintah Kota atau melalui VPN. 

User id dan password VPN didapat setelah melakukan registrasi ke Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. 

2. User id dan password VPN berbeda dengan user id dan password aplikasi SIPKD. 

3. Memiliki browser “internet explorer”, aplikasi SIPKD hanya dapat diakses melalui 

brower tersebut. 

4. Alamat akses aplikasi adalah http://192.168.2.15 

5. Minimal menggunakan system operasi windows … 

 

A. INPUT DATA RKA 

1. Login Aplikasi 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Untuk menjalankan modul 

penganggaran tekan icon 

 

yang ada di dalam gambar  

berikut : 

 

 

2 

 

Setelah tombol tersebut ditekan, 

maka akan muncul kotak untuk 

pengisian user id dan password. 

Kemudian nama pengguna dan 

password diisi kedalam field yang 

telah disediakan. Pengisian 

dilakukan seperti yang terlihat 

pada gambar berikut : 

 

 

 

http://192.168.2.15/


3 

 

Klik tombol  

 

 

maka aplikasi akan masuk ke 

dalam modul sebagai berikut: 

 

 

 

 

2. Pengaturan Tahapan APBD 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Untuk penggunaan menu RKA 

di aplikasi, operator harus 

terlebih dahulu melakukan set 

tahapan aplikasi dari menu 

Utama di Modul.  

Sorot menu Utama >> 

submenu Pindah Tahapan 

seperti gambar di samping :  

 

2 

 

Klik submenu pindah tahapan, 

maka akan muncul tampilan 

konfigurasi pengguna seperti 

gambar berikut : 

 
 

3 

 

Pilih tahapan Raperda APBD, 

kemudian klik tombol 

 

 

 

 



 

 

 

3. Input Data Indikator Kinerja 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Untuk melakukan pengaturan 

kinerja kegiatan dilakukan melalui 

menu KUA/PPAS, submenu 

kinerja kegiatan seperti yang 

tampak pada gambar berikut ini : 

 

2 

 

Untuk menambahkan detail 

kinerja kegiatan dapat dilakukan 

dengan cara menekan tombol 

 

Kemudian akan muncul form 

penambahan kinerja kegiatan 

sebagai berikut : 
 

3 

 

 

Isi kolom yang kosong dengan 

data yang sesuai, klik 

 

 

 

Kemudian isi kinerja kegiatan 

hingga lengkap 

  

 

 

 

 

 



4 

Untuk melakukan edit data detail 

kinerja kegiatan, dengan cara klik 

salah satu indikator 

 

5 

Untuk melakukan hapus data 

detail kinerja kegiatan, dengan 

cara klik pada box/kotak kecil di 

pojok kanan masing-masing baris. 

 

setelah semua box terpilih di klik, 

kemudian klik tombol  

 

   

 

 

4. Input Data Penjabaran RKA Belanja Langsung 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Pengaturan RKA Belanja 

Langsung dilakukan dengan 

memilih menu RKA, submenu 

Belanja Langsung seperti terlihat 

dalam gambar berikut : 

 

 



2 

Klik sub-menu Belanja 

Langsung, Pilih OPD yang akan 

diinput  dengan cara klik  

 
- tombol Lookup Unit 

Organisasi misal Dinas 

Kesehatan 

- Lookup nama Kegiatan  

maka akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut: 
 

3 

 

 

Untuk melihat rincian RKA 

Belanja Langsung, klik kode 

rekening Belanja di tampilan awal, 

kemudian akan muncul tampilan 

seperti gambar pada halaman 

berikut ini: 

 

 

 

 

4 

Untuk menambah rincian RKA 

Belanja Langsung dapat dilakukan 

dengan cara menekan tombol 

 

maka akan muncul form rincian 

Belanja Langsung seperti gambar 

berikut ini : 

 



   Kode   : 
Diisi dengan nomor urut penjabaran rincian kode 

rekening belanja  

(contoh : 1. ; 2. ; dst Atau 1.01. ; 1.02. ; dst) 

 Uraian 
: 

Diisi dengan keterangan detail belanja 

 Ekspresi 
: 

Diisi dengan jumlah volume belanja 

 Satuan : 
Diisi dengan satuan harga 

 Tarif 
: 

Diisi dengan harga satuan detail belanja 

 Tipe 

: Header, digunakan untuk membuat pengelompokan 

belanja 

Detil, merupakan penjabaran dari tipe header 

 Sumber dana 
: Diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan oleh 

kegiatan 

5 

 

Isi kolom yang kosong dengan 

data yang sesuai, klik 

 

 

Maka akan muncul hasil input 

penjabaran seperti gambar 

disamping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Input Data Anggaran Kas 
 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Untuk melihat Anggaran Kas di 

rincian RKA Belanja Langsung, 

klik tab Anggaran Kas 

kemudian akan muncul 

tampilan seperti gambar 

disamping 

 

2 

Nilai per triwulan akan terbagi 

proporsional secara otomatis, 

sehingga jika operator akan 

melakukan penyesuaian maka klik 

tombol edit lalu ganti dengan nilai 

yang diinginkan dengan cara 

“upadate”. 

 

Kolom “triwulan 4” secara default 

tidak dapat diedit, sisa nilai akan 

muncul secara otomatis jika 

triwulan 1,2,3 telah selesai diedit  

 

 

 



6. Input Data Sumber Dana 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Untuk melihat Sumber Dana di 

rincian RKA Belanja Langsung, 

klik tab Sumber Dana kemudian 

akan muncul tampilan seperti 

gambar disamping 

 

2 

 

Penambahan sumber dana 

belanja langsung dapat dilakukan 

dengan menekan tombol  

 

 

maka akan muncul data sumber 

dana seperti gambar disamping  

3 

 

Pilih sumber dana yang sesuai 

dengan checklist pada kotak 

paling kiri tampilan, kemudian 

klik tombol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



B. CETAK DATA RKA 

 

Setelah melakukan entry data RKA SKPD, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pencetakan data RKA-SKPD. RKA yang dicetak oleh SKPD adalah sebatas usulan RKA. 

Sedangkan RKA yang dicetak oleh BPKD adalah RKA rancangan yang telah diverifikasi 

dan ditetapkan oleh PPKD untuk selanjutnya menjadi DPA Pengajuan. 

 

1. Cetak RKA SKPD 

Pada menu cetak RKA-SKPD akan menampilkan rekapitulasi data pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. baik 

dalam level jenis belanja maupun rincian kode rekening belanja.  

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Sorot menu Cetak >> submenu 

RKA >> pilih RKA seperti 

gambar di samping. 

 

2 

 

Halaman cetak RKA SKPD Akan 

muncul sebagai berikut. 

 

Pilih tipe report, level dan tanggal 

pencetakan report, kemudian klik 

tombol   

  

 Tipe report : 
Operator dapat memilih hasil cetakan dalam bentuk 

excel, word, ataupun PDF 

 Nama report : Merupakan identitas pengenal report yang digunakan 

(bersifat default)   

 Unit organisasi : Nama perangkat daerah (bersifat default sesuai OPD 

operator yang melakukan login) 

 Level : 

Terdapat 5 jenis level cetakan RKA SKPD, yaitu level 

akun, level kelompok, level jenis, level objek, dan level 

rincian.  

Akan tetapi yang wajib dicetak hanya level jenis dan 

level rincian saja.   



 Tanggal : Diisi dengan tanggal jadwal asistensi masing-masing 

OPD 

3 

 

Hasil cetak RKA SKPD level 

jenis 

 
 

2. Cetak RKA 1 

Pada menu cetak RKA 1 akan menampilkan rekapitulasi data pendapatan yang 

dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. baik dalam level jenis pendapatan 

maupun rincian kode rekening pendapatan.  

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Sorot menu Cetak >> submenu 

RKA >> pilih RKA 1 seperti 

gambar di samping. 

 



2 

 

Halaman cetak RKA 1 Akan 

muncul sebagai berikut. 

 

Pilih tipe report, level dan tanggal 

pencetakan report, kemudian klik 

tombol   

 

 

 Tipe report : 
Operator dapat memilih hasil cetakan dalam bentuk 

excel, word, ataupun PDF 

 Nama report : Merupakan identitas pengenal report yang digunakan 

(bersifat default)   

 Unit organisasi : Nama perangkat daerah (bersifat default sesuai OPD 

operator yang melakukan login) 

 Sufix 
: 

Pilih default  

 Tanggal : Diisi dengan tanggal jadwal asistensi masing-masing 

OPD 

3 
Hasil cetak RKA 1 level jenis 

 
 



3. Cetak RKA 2.1 
Pada menu cetak RKA 2.1 akan menampilkan rekapitulasi data belanja tidak langsung (data 

gaji dan tunjangan) yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah dalam level rincian 

kode rekening belanja tidak langsung. 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Sorot menu Cetak >> submenu 

RKA >> pilih RKA 2.1 seperti 

gambar di samping. 

 

2 

 

Halaman cetak RKA 2.1 Akan 

muncul sebagai berikut. 

 

Pilih tipe report, level dan tanggal 

pencetakan report, kemudian klik 

tombol   

 

 
 

 Tipe report : 
Operator dapat memilih hasil cetakan dalam bentuk 

excel, word, ataupun PDF 

 Nama report : Merupakan identitas pengenal report yang digunakan 

(bersifat default)   

 Unit organisasi : Nama perangkat daerah (bersifat default sesuai OPD 

operator yang melakukan login) 

 Sufix : Pilih default 

 Tanggal : Diisi dengan tanggal jadwal asistensi masing-masing 

OPD 

 Halaman : Diisi dengan nomor urut halaman yang diinginkan 



3 
Hasil cetak RKA 1 level jenis 

 
 

4. Cetak RKA 2.2 
Pada menu cetak RKA 2.2 akan menampilkan rekapitulasi data belanja langsung (belanja 

non urusan dan urusan) yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Sorot menu Cetak >> submenu 

RKA >> pilih RKA 2.2 seperti 

gambar di samping. 

 

2 

 

Halaman cetak RKA 2.2 Akan 

muncul sebagai berikut. 

 

Pilih tipe report, level dan tanggal 

pencetakan report, kemudian klik 

tombol   

 

  



 Tipe report : 
Operator dapat memilih hasil cetakan dalam bentuk 

excel, word, ataupun PDF 

 Nama report : Merupakan identitas pengenal report yang digunakan 

(bersifat default)   

 Unit organisasi : Nama perangkat daerah (bersifat default sesuai OPD 

operator yang melakukan login) 

 Sufix : 
Pilih default  

 Tanggal : Diisi dengan tanggal jadwal asistensi masing-masing 

OPD 

 Halaman : 
Diisi dengan nomor urut halaman yang diinginkan 

3 
Hasil cetak RKA 1 level jenis  

Halaman 1 

 

Halaman 2 

 



5. Cetak RKA 2.2.1 
Pada menu cetak RKA 2.2.1 akan menampilkan rincian data belanja langsung per kegiatan 

yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah dalam level rincian kode rekening 

belanja tidak langsung 

 

NO INSTRUKSI GAMBAR 

1 

Sorot menu Cetak >> submenu 

RKA >> pilih RKA 2.2.1 seperti 

gambar di samping. 

 

2 

 

Halaman cetak RKA 2.2 .1 Akan 

muncul sebagai berikut. 

 

Pilih tipe report, level dan tanggal 

pencetakan report, kemudian klik 

tombol   

 

  

 Tipe report : 
Operator dapat memilih hasil cetakan dalam bentuk 

excel, word, ataupun PDF 

 Nama report : Merupakan identitas pengenal report yang digunakan 

(bersifat default)   

 Sufix : 
Pilih default  

 Unit organisasi : Nama perangkat daerah (bersifat default sesuai OPD 

operator yang melakukan login) 

 Kegiatan 
: 

Pilih nama kegiatan yang RKA nya akan dicetak 

 Tanggal : Diisi dengan tanggal jadwal asistensi masing-masing 

OPD 

 Halaman : 
Diisi dengan nomor urut halaman yang diinginkan 



3 
Hasil cetak RKA 2.2.1 

 
 

 


