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ABSTRAK

EKA DEWI ASIH HANDAYANI. 2012. 8323097633. Teknik Penyusunan 
Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

    Karya lmiah ini disusun bertujuan untuk mengetahui tentang teknik 
penyusunan perkiraan penarikan dana oleh satuan kerja pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan studi kepustakaan. 
     Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam teknik penyusunan 
perkiraan penarikan dana dimulai dengan menyusun jadwal kegiatn yang 
terdapat dalam Rincian Kegiatan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L). Satuan Kerja memperkirakan pengeluaran biaya atau pendapat yang 
akan diperoleh terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, 
Perkiraan Penarikan Dana tersebut perlu malakukan perubahan 
(updating),untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Dalam proses 
pencairan dana terkadang terdapat beberapa hambatan dimana dana 
tersebut tidak dapat dicairkan sehingga mengakibatkan pengembalian SPM.    
     Kesimpulan dalam penelitian ini adalah agar dalam menyusun perkiraan 
penarikan dana ada beberapa teknik yang harus diperhatikan dan hambatan 
yang terjadi dana terebut tidak dapat dicairkan. 

Kata Kunci  : Teknik Penyusunan, Penarikan Dana
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ABSTRACT

EKA DEWI ASIH HANDAYANI. 2012. 8323097633. Estimates The 
Preparation Tecnique Withdrawal Unit The Treasury Service The Office of 
The State. DIII Accounting Studies Program. Accounting Department. Faculty 
of Economics State University of Jakarta.

    The work is structured ilmiah aims to find out about the preparation of 
engineering estimates of labor force withdrawal of funds by the Office of The 
State Treasury. The method used in this research is descriptive analysis with 
data collection through interviews, observation, and literature study. 
    From the results  of the writing can be seen that in the preparation ogf 
engineering estimates of withdrawals begin by compiling a schedule of 
activities include in Budget Activity Details-Ministry/Agency (RKA-K/L). Unit 
expenditure estimatesor opinions to be obtained relating to the 
implementation of these activities. Next, estimate the need withdrawal 
updating, to adjust to changing condition. In the process of disbursement of 
funds sometimes there are some obstacles which the funds were not 
disbursed so that the resulting return on SPM. 
    Conclusions in this study is that  in preparing estimates of withdrawals 
there are some techniques that must be considered and the bottleneck 
stretcher funds can not be cashed.

Keywords: Preparation of Engineering, Withdrawal   
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