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1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
3. Kepala Balai Besar/Balai;
4. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penyampaian data dan 
informasi akuntansi dan keuangan pada seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlampir Kami sampaikan konsep Surat Edaran 
tentang Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan (SI-AKLAP) lingkup Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan beserta lampiran petunjuk pelaksanaannya, dengan penjelasan sebagai 
berikut:
1. Penyusunan Laporan Keuanqan yang andal dan tepat waktu merupakan salah satu upaya 

dalam mewujudkan pengefolaan keuangan negara yang berkualitas, transparan, dan 
bertanggung jawab, demi menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance).

2. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverifikasi.

3. Karaterisitik Informasi yang andal, apabila penyajian jujur, dapat diverifikasi (informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan dipahami), dan apabila pengujian dilakukan 
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, nasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 
jauh berbeda, netralitas yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu.

4. Dalam memenuhi seluruh kriteria Laporan Keuangan yang berkualitas tersebut, diperlukan 
penatausahaan dokumen sumber yang memadal dan mudah diakses. Hal tersebut guna 
menjamin validitas angka laporan keuangan sehingga dapat ditelusuri dan diaudit.

5. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan atas penatausahaan dokumen sumber laporan 
keuangan secara elektronik semakin mengemuka. Digitalisasi menjadi suatu syarat 
utama kemudahan akses dan penyimpanan dokumen sumoer. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu menghimpun, mengkiasifikasikan dan 
mendokumentasikan data pendukung, menyimpan, meringkas serta menyajikan informasi 
laporan keuangan, antara lain:
a. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dan rekening bendahara sebagai dokumen sumber 

untuk menguji validitas akun kas di bendahara;
b. Dokumen realisasi anggaran dan penerimaan sebagai data sumber validasi belanja, 

pengembalian belanja, pendapatan, pengembalian pendapatan dan akun akrual;
Temuan pemeriksa dan dokumen kerugian negara lainnya sebagai data sumber validasi 
piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi/Lainnya;
Database pejabat dan petugas pengelola keuangan beserta kompetensinya.

c.

d.





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Yth. :
1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Balai Besar/Balai;
4. Kepala Satuan Keija/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN;
6. Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN;
7. Para Pengelola Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

NOMOR ; SE. U /SETJEN/ROKEU/KEU. 1/8/2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN (SI-AKLAP)
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Umum

Penyusunan Laporan Keuangan yang andal dan tepat waktu merupakan 
salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang 
berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab, demi menciptakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu 
perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah 
melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kuahtas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, 
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan 
relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi 
keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu 
atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau 
mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Laporan keuangan dikatakan andal
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