
PANDU 
AKUNT 
PEME 
EOl515 
JUNI ~009 



Selain tersedia dalam bentuk cetakan. Panduan Teknis 
101 juga dapat diakses melalui 
www.oerbendaharaan.go.id. Kritik dan saran bagi 
perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan. 



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat 
Edisi 5, Juni 2009 

Penanggung Jawa9":. 

Redaktur 

Redaktur Pel'lks,m<i.. 

Sekretariat 



DAFTAR 151 

I. PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH - Bi/mar Parhusip, Dit.APK ........... ....... 1 

II. KETERKAITAN LAPORAN KEUAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN 

LAPORAN KEUANGAN PEMERUtl~iIQ:\J~14..1 - R. Wiwin /stant;, Dit. APK .... ... 22 

III. 36 

IV. 43 
APA ···R~O-=:'?···· · ········· 

V. KLiNI 48 



PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH 

Banyaknya jumlah rekening pemerintah dalam manajemen keuangan publik yang 

cenderung memerlukan tingginya biaya pengelolaan (transaction cost) menjadi satu 

indikasi inefisiensi pengelolaan keuangan negara. Oi samping itu belum tercatatnya 

semua transaksi/penggunaan rekening dimaksud serta prosedur atau mekanisme 

penggunaan dana yang kerap menyalahi ketentuan pengelolaan keuangan negara 

menjadikan isu transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin signifikan. Oengan 

demikian, penertiban rekening Pemerintah menjadi salah satu aktivitas Pemerintah 

yang berperan penting dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Oengan bergulirnya reformasi mana
jemen keuangan negara yang meng
introduksi berbagai pnnslp-pnnslp 
pengelolaan keuangan negara yang 
modern (better practice) diharapkan 
transparansi dan akuntabilitas peng
gunaan dana yang tersimpan dalam 
rekening-rekening Pemerintah dapat 
lebih ditingkatkan. Prinsip-prinsip yang 
tertuang dalam trilogi undang-undang 
keuangan negara mencerminkan 
upaya Pemerintah dalam rangka 
memitigasi praktik-praktik pengguna
an APBN yang tidak efisien. 

Pad a dasarnya pengelolaan dan 
penggunaan dana dalam rekening yang 
dimiliki Pemerintah harus taat ter
hadap prinsip-prinsip keuangan negara 
yang tertuang dalam ketentuan 
pengelolaan keuangan negara. Salah 
satu prinsip dimaksud adalah ter
jaminnya penerapan asas universalitas 
dan asas brute dalam rangka meng
hindari rent-seeking practice atau 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 
da lam manajemen keuangan negara. 
Asas universalitas menyatakan bahwa 
semua transaksi dalam keuangan 
publik harus tercatat/tercantum dalam 
dokumen anggaran atau OIPA baik 
penerimaan ataupun pengeluaran 
Pemerintah. Asas tersebut dengan 
demikian mensyaratkan penertiban 
berbagai rekening Pemerintah yang 
penggunaannya menyalahi prosedur 
yang terkandung dari asas tersebut. 
Sedangkan asas brute mensyaratkan 
pentingnya menyetorkan penerimaan 
ke kas negara sebelum digunakan 
untuk membiayai aktivitas Pemerintah. 

Penggunaan langsung penerimaan 
negara tanpa terlebih dahulu me
nyetorkannya ke dalam kas negara 
menunjukkan masih belum terlaksana
nya asas bruto dalam pengelolaan 
APBN. Fakta di lapangan mem
buktikan bahwa pengelolaan rekening 
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Pemerintah belum sepenuhnya patuh 
terhadap asas-asas dimaksud. 

Mencermati berbaJai fenomena 
tersebut, Pemerintah telah berupaya 
untuk melakukan penertiban rekening
rekening nonbudgeter yakni rekening 
yang tidak tereatat dalam APBN sejak 
tahun 1999 dengan diterbitkannya 
Inpres No. 9/1999 yang merupakan 
langkah awal penertiban rekening 
Pemerintah. Inpres tersebut telah 
mengharuskan semua Kementerian 
Negara/Lembaga untuk melaporkan 
seluruh rekeningnya dan memindah
kannya ke rekening Menteri Keuangan. 
Oengan berbagai dinamika yang ada, 
dan masih banyak ditemukan indikasi 
pengelolaan keuangan Negara yang 
tidak taat terhadap disiplin anggaran 
utamanya terkait dengan rekening 
Pemerintah, Pemerintah mengeluar
kan 3 (tiga) peraturan terkait dengan 

I.PENGElOLAAN REKENING 
PEMERINTAH DALAM KERANGKA 
MANAJEMEN KAS MODERN 

Manajemen kas modern diperlukan 
dalam rangka menjamin efisiensi 
dalam pelaksanaan anggaran, 
pengawasan pengeluaran seeara 
agregat, minimalisasi biaya pinjaman 
Pemerintah, dan maksimalisasi 
opportunity cost dari sumber daya. 
Pengelolaan kas yang efektif 
merupakan kunei dalam pengelolaan 

penertiban rekening pada tahun 2007 
yakni PMK No. S7/PMK.OS/2007, PMK 
No.58/PMK.OS/2007 dan PMK No. 
67/PMK.OS/2007 yang intinya berisi 
persyaratan dan langkah-Iangkah tek
nis dalam rangka menertibkan penge
lolaan rekening Pemerintah. 

Tulisan ini memaparkan persyaratan 
yang terkandung dalam aturan 
tersebut terkait dengan hal-hal yang 
harus dipatuhi oleh setiap entitas 
Pemerintah dalam rangka pengelolaan 
rekening Pemerintah yang berada 
dalam wewenangnya. Selain men
jelaskan langkah-Iangkah teknis yang 
harus dilakukan Kementerian Negara/ 
Lembaga dalam mengelola rekening
nya, tulisan ini juga meneoba mengait
kan pengelolaan/penertiban rekening 
Pemerintah dengan upaya peneapaian 
transparansi dan akuntabilitas mana
jemen kas. 

anggaran dan peningkatan kondisi 
makroekonomi seeara agregat. 

Oalam pengelolaan rekening, isu-isu 
yang krusial meneakup pemanfaatan 
idle cosh, minimalisasi transaction 
cost, termasuk signifikansi transparansi 
dan akuntabilitas melalui pengelolaan 
kas yang taat asas dan mendukung 
terciptanya disiplin angggaran. 

Pemanfaatan dan minimalisasi idle 
cash dapat dilakukan dengan me
minimalisasi jumlah rekening yang 
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beroperasi dan melakukan cost/benefit 
analysis dalam rangka meningkatkan 
outcomes dari penggunaan kas. Dalam 
rangka pencapaian tujua" dari 
manajemen ka s tersebut, biaya 
transaksi merupakan salah satu 
indikator dalam mengukur efisiensi 
pengelolaan anggaran. Biaya transaksi 
terkait erat dengan jumlah rekening 
Pemerintah yang beroperasi. Sesuai 
dengan praktik manajemen kas 
modern, rekening Pemerintah se
yogyanya dikelola dan dipertahankan 
pada tingkat minimum dalam rangka 
meminimalisasi biaya transaksi. Pe
ngelolaan rekening Pemerintah yang 
baik juga dapat mengurangi 
opportunity loss melalui maksimalisasi 
pengelolaan/penempatan dana yang 
lebih efektif. 

II. REKENING PEMERINTAH 
DALAM PENGELOLAAN APBN 

Seperti diketahui, dalam rangka 
pelaksanaan APBN setiap Kementerian 
Negara/Lembaga memiliki rekening 
yang terdiri dari rekening penerimaan 
da~ rekening pengeluaran. Selanjutnya 
Menteri/Pimpinan Lembaga juga dapat 
memiliki rekening lainnya yang di
pergunakan untuk tujuan khusus yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya. 

Rekening Pemerintah baik rekening 
penerimaan, rekening pengeluaran 
maupun rekening lainnya yang peng
gunaan dananya ditengarai tidak 

sesuai dengan pnnslp-pnnslp dalam 
pengelolaan keuangan negara kerap 
disebut sebagai rekening liar. Dengan 
kata lain, suatu rekening dikatakan liar 
apabila transaksi dalam rekening ter
sebut tidak sesuai dengan prosedur 
prosedur perbendaharaan misalnya 
tidak mematuhi asas-asas pengelolaan 
APBN yang tertuang dalam ketentuan 
pengelolaan keuangan negara ter
masuk tidak terlaporkannya berbagai 
transaksi dalam laporan keuangan 
Pemerintah. 

Seperti yang diuraikan di atas, 
perangkat peraturan yang terkait 
dengan rekening-rekening Pemerintah 
telah ada sebelum reformasi keuangan 
negara bergulir. Peraturan tersebut 
adalah Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9 
tahun 1999 yang mewajibkan semua 
kementerian/lembaga pemerintah non 
departemen untuk melaporkan se
luruh rekeningnya. Selanjutnya oleh 
Pemerintah Inpres tersebut kembali di
tegaskan dengan diterbitkannya Inpres 
NO. 4 tahun 2Doo tentang Penertiban 
Rekening Departemen/Lembaga 
Pemerintah Non Departemen. 

Dengan bergulirnya reformasi 
keuangan negara, pengaturan atau 
penertiban rekening Pemerintah lebih 
dipertegas dalam ketentuan penge
lolaan keuangan negara yakni : 

pasal 22 ayat (1) UU No.1 tentang 
Perbendaharaan Negara yang 
menyatakan bahwa Menteri 
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Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara (BUN) berwenang 
mengatur dan menyelenggarakan 
rekening Pemerintah. 
Pasal 29 dan 31 UU No. 1 tentang 
Perbendaharaan Negara yang 
menyatakan bahwa untuk 
kepentingan operasional Kemen
terian Negara/Lembaga, Menteri/ 
Pimpinan Lembaga dapat mem
buka rekening setelah mem
peroleh persetujuan dari Menteri 
Keuangan 

Namun demikian, kepatuhan terhadap 
peraturan belum sepenuhnya ter
observasi dengan terungkapnya jumlah 
dana dalam rekening Pemerintah yang 
belum tersaji dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat . Hal ini terbukti 
antara lain dalam laporan keuangan 
pos kas pad a Neraca tahun 2004 dan 
2005 yang memberikan informasi 
bahwa masih banyak rekening 
Pemerintah yang pengelolaannya tidak 
sesuai dengan pronsop keuangan 
negara dan mendorong Pemerintah 
untuk kembali memperbaharui ber
bagai aturan tersebut. 

Upaya Pemerintah untuk menertibkan 
berbagai rekening liar tersebut telah 
dilaksanakan dengan diterbitkannya 3 
(tiga) Peraturan Menteri Keuangan 
sebagai berikut : 

1. PMK No. 57/PMK.05/2oo7 tanggal 
13 Juni 2007 tentang Pengelolaan 

Rekening Milik Kementerian 
Nega ra/Le m baga/Ka nto r /Sa tua n 
Kerja 

2. PMK No. 58/PMK.05/ 2007 tanggal 
13 Juni 2007 tentang Penertiban 
Rekening Pemerintah pada 
Kementerian Negara/Lembaga. 

3. PMK No. 67/PMK.05/2007 tanggal 
26 Juni 2007 tentang Pengenaan 
Sanksi dalam rangka Pengelolaan 
dan Penertiban Rekening pada 
Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja 

Ketiga aturan di atas menjadi alat 
dalam menegakkan kepatuhan ter
hadap peraturan (compliance to the 
rules) dalam rangka mendukung 
terciptanya disiplin anggaran termasuk 
mendukung penegakan akuntabilitas 
penggunaaan uang negara. Sebagai 
petunjuk pelaksanaan dari ketiga PMK 
tersebut di atas, Pemerintah juga telah 
menerbitkan Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan No. 35/PB/ 
2007 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Rekening Milik Kemen
terian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan 
Kerja, Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. 36/PB/2oo7 
tentang Tindak Lanjut atas Penertiban 
Rekening Pemerintah pada Kemen
terian Negara/Lembaga/Kantor Satuan 
Kerja. Selanjutnya Pemerintah juga 
menerbitkan PMK No. 67/PMK.05/ 
2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam 
rangka Pengelolaan dan Penertiban 
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Rekening Pemerintah pada Kemen
terian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan 
Kerja . 

Berdasarkan berbagai aturan di atas, 
penertiban rekening dilaksanakan ter
hadap seluruh rekening di lingkungan 
Kementerian Negara/Lembaga/Kan
tor/Satuan Kerja yang telah ada 
sebelum ditetapkannya PMK tersebut 
(PMK No. 58/PMK.05/2007). Rekening 
yang dibuka sebelum diberlakukannya 
aturan/PMK dimaksud dalam rangka 
menertibkan rekening, harus di
laporkan untuk dimintakan per
setujuan kepada Menteri Keuangan 
(Bendahara Umum Negara (BUN)/ 
Kuasa BUN). 

Dalam aturan pengelolaan rekening 
yang terbaru yang diatur dalam ketiga 
PMK di atas, maka mekanisme dan 
prosedur pengelolaan rekening Pe
merintah kembali diperbaharui. Dalam 
rangka mendukung proses pe-nertiban 
rekening, Pemerintah dalam hal ini 
Menteri Keuangan membentuk Tim 
Penertiban Rekening untuk 
melaksanakan evaluasi rekening dan 
menetapkan penyelesaian atas 
rekening yang bermasalah. Selanjutnya 
Perdirjen No. 36/PB/2007 me
nyebutkan bahwa Tim Penertiban 

Rekening Pemerintah pada Kemen
terian Negara Lembaga dibentuk oleh 
Menteri Keuangan dan tugasnya 
melaksanakan penertiban terhadap 

seluruh rekening di lingkungan 
Kementerian Negara/ Lembaga/Kan
tor/Satuan Kerja yang telah ada 
sebelum ditetapkannya PMK No. 
58/PMK.OS/2007. 

Dalam pengelolaan rekening, 
bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran memegang peranan 
penting dalam pengelolaan rekening 
Pemerintah dalam kapasitasnya 
sebagai orang yang memiliki ke
wenangan untuk menerima, menye
torkan, menatausahakan, dan mem
pertanggungjawabkan uang pendapat
an negara maupun keperluan belanja 
negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN pada kantor/satuan kerja 
kementerian negara/lembaga. 

lI .l.PERMASALAHAN 
PENGElOLAAN REKENING DALAM 
MENDUKUNG AKUNTABILITAS 
MANAJEMEN KAS NEGARA 

Seiring dengan upaya penertiban 
rekening, Pemerintah telah berhasil 
menyajikan saldo kas Pemerintah, baik 
yang ada dalam rekening Bendahara 
Umum Negara (BUN) maupun rekening 
Kementerian Negara/Lembaga. Namun 
perlu diakui bahwa penyajiannya 
belum mencakup seluruh rekening 
yang ada pad a Kementerian Negara/ 
Lembaga dan belum terdapat penge
lompokkan yang jelas berdasarkan 
PMK mengenai penertiban rekening. 
Dengan kata lain, berbagai per-
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masalahan dalam pengelolaan reke
ning masih banyak ditemui di 
lapangan. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan 
Pemerintah dalam menertibkan 
pengelolaan rekening pada dasarnya 
ditengarai oleh berbagai permasalahan 
yakni: 

1. Penggunaan dana yang ada pada 
rekening tidak sesuai dengan 
peruntukkannya 

2. Operasionalisasi rekening terse but 
tidak sesuai dengan tujuan 
pembukaannya 

3. Rekening-rekening tidak dilam-
pirkan di laporan keuangan 
sebagai sarana akuntabilitas 

4. Saldo di rekening tidak/belum 
tereatat dalam neraea yakni pada 
pos aset lanear (kas) 

5. Walaupun telah diungkapkan 
dalam Catatan atas laporan 
Keuangan (CalK, masih banyak 
rekening penerimaan dan 
pengeluaran yang belum men
dapat ijin dari KPPN terkait 

6. Penerbitan ijin pembukaan reke
ning lainnya harus berasal dari 
Pusat namun pad a praktiknya 
penerbitan tersebut masih banyak 
dilakukan oleh KPPN. 

Fenomena di atas didukung oleh hasil 
pemeriksaan BPK atas lKPP tahun 
2004, 2005 dan 2006 serta hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Tim 
Penertiban Rekening Pemerintah 

(TPRP) yang mempertanyakan akun
tabilitas pengelolaan rekening Peme
rintah yang belum jelas atas temuan/ 
permasalahan di sejumlah rekening 
Pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian ber
dasarkan monitoring dan evaluasi 
terhadap rekening-rekening yang 
dilaporkan per 31 Desember 2007 
yang dilakukan Tim Penertiban 
Rekening Pemerintah (TPRP), terdapat 
sejumlah 4.785 rekening yang segera 
ditutup oleh Menteri Keuangan, dan 
sejumlah 3.061 rekening yang akan 
diinvestigasi oleh Menteri Keuangan . 
Sedangkan dalam laporan Penertiban 
Rekening Pemerintah Semester I 2008 
disebutkan bahwa terdapat sebanyak 
34.712 rekening, dimana rekening 
yang harus dibekukan sebanyak 3.074 
rekening dan rekening yang harus 
diinvestigasi sebanyak 4.520 rekening. 
Dari data laporan Penertiban Rekening 
Pemerintah Semester I 2008 yang 
menyebutkan bahwa terdapat 3.074 
rekening yang dibekukan diketahui 
bahwa keseluruhan rekening tersebut 
tersebar di 36 bank dan 35 Kemen
terian Negara/lembaga. 

laporan Akhir Tim Penertiban 
Rekening Pemerintah per 31 Desember 
2007 selanjutnya diperiksa oleh BPK. 
Berdasarkan pemeriksaan tersebut 
BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah 
telah melakukan upaya penertiban 
rekening namun berbagai kelemahan 
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masih banyak ditemukan terutama 
terkait dengan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) terhadap pengelolaan 
rekening Pemerintah. Dalam 
laporannya, BPK antara lain me
nyatakan: 

1. Belum terdapat kebijakan yang 
tegas mengenai pertanggung
jawaban dan pelaporan dana-dana 
pada rekening Pemerintah lainnya 
yang dikelola oleh Kementerian 
Negara/Lembaga 

2. Tidak semua Kementerian Negaral 
Lembaga telah membentuk tim 
penertiban rekening yang ber
akibat pada tidak optimalnya 
inventarisasi rekeniing 

3. Perancangan mekanisme 
lolaan rekening yang 
memadai 

penge
belum 

4. Pengawasan dalam proses pe
nertiban maupun pengelolaan 
rekening belum efektif. 

Adapun berbagai kendala yang meng
hambat terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas secara optimal, antara 
lain: 

1. Terdapat beberapa masalah terkait 
PNBP, yaitu: belum terintegrasi 
dengan APBN, Status yang belum 
jelas dan mekanisme pencairan 
dana yang belum diatur 

2. Terdapat beberapa masalah hibah, 
yaitu : kesulitan dalam pengesahan 
DIPA, hibah dalam negeri belum 

diatur secara jelas, SPM penge
sahan dalam mencairkan dana 
hibah belum diatur dengan jelas 
dan rekcning kerja sama antara 
Instansi Pemerintah dan Non 
Pemerintah yang belum diatur. 

3. Beberapa K/L mengalami kesulitan 
dalam menginventarisasi dan me
lengkapi daftar rekening DK/TP 

4. Masih banyaknya rekening yang 
belum dilaporkan secara lengkap 
oleh K/L. 

5. Penyetoran saldo penutupan 
rekening ke kas negara oleh 
beberapa K/L tidak menggunakan 
mata anggaran pendapatan pe
nutupan rekening, sehingga Tim 
tidak dapat mengetahui secara 
memadai pendapatan dari pe
nutupan rekening. 

Terkait dengan permasalahan ter
sebut, Pemerintah memberikan re
komendasi sebagai berikut: 

1. Terhadap permasalahan PNBP: 
a. Sesuai dengan kewenangan 

Menteri Keuangan selaku BUN, 
sambil menunggu diterbitkan
nya PP mengenai PNBP pad" 
KL bersangkutan agar diterbit
kan PMK yang mengatur jenis, 
tarif, dan pertanggungjawaban 
atas PNBP yang belum di
tetapkan sehingga t idak 
dianggap liar dan selesai 
sebelum akhir TA 2008. 
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b. Pemerintah segera menetap
kan status biaya perkara yang 
dikelola oleh MA sehingga 
status rekening tidak me
nimbulkan silang pendapat 
yang berkepanjangan. 

2. Terhadap permasalahan hibah, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Perlu pengaturan yang jelas 

mengenai hibah luar negeri 
maupun dalam negeri dalam 
hal : 

• penerimaan hibah, 
• penganggaran belanja yang 

berasal dari hibah, dan 
• mekanisme penerbitan SPM 

pengesahan hibah. 
b. Perlu dipertegas aturan yang 

menyatakan bahwa program 
masing-masing KL harus sesuai 
dengan tupoksinya. 

3. Penyediaan dana dekonsentrasi/ 
tugas pembantuan yang tidak 
melaporkan rekeningnya perlu 
dihentikan sementara sampai 
dilaporkannya rekening satker 
yang bersangkutan. 

4. Sesuai dengan PMK Nomor: 
67/PMK.OS/2007 tentang Pe
ngenaan Sanksi Dalam Rangka 
Pengelolaan dan Penertiban 
Rekening Pemerintah Pada 
Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja, terhadap KL 
yang tidak melampirkan daftar 
rekening pada LK-KL agar 
rekeningnya dibekukan. 

-- , '''''. . 
.pf'"; . 

~i#..~.<_ " 

1I .2.PENGElOLAAN REKENING 

PEMERINTAH 

Berdasarkan PMK No. S7/PMK.OS/ 
2007 tentang Pengelolaan Rekening 
Milik Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja, terdapat tiga 
jenis rekening Pemerintah yakni 
rekening penerimaan untuk me
nampung pendapatan negara dalam 
rangka APBN, rekening pengeluaran 
untuk menampung uang keperluan 
belanja negara dalam rangka APBN 
dan rekening lainnya yakni untuk 
menampung selain rekening pe
nerimaan dan pengeluaran. Salah satu 
aturan terkait dengan hal terse but 
disebutkan bahwa dalam rangka 
melakukan manajemen kas, Menteri/ 
Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Sa -
tuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran dapat 
membuka rekening penerimaan 
dan/atau rekening pengeluaran 
dengan persetujuan Bendahara Umum 
Negara. 

Di samping rekening-rekening ter
sebut, Menteri/Pimpinan Lembaga 
juga dapat membuka rekening lainnya 
dengan persetujuan Bendahara Umum 
Negara. 

PEMBUKAAN REKENING 
PEMERINTAH 

Untuk melakukan pembukaan 
rekening, Menteri/Pimpinan Lembaga/ 
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Kepala Kanlor/Saluan Kerja selaku 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran mengajukan permohonan 
kepada Bendahara Umum Negara/ 
Kuasa Bendahara Umum Negara. 

Dalam rangka permohonan per
selujuan pembukaan rekening, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran menyampaikan permohonan 
perselujuan dimaksud dengan meng
gunakan formulir dalam Lampiran I 
PMK No.57/PMK.05/2007 dan 
dilampiri: 

1. Folokopi dokumen 'pelaksanaan 
anggaran; dan 

2. Sural Pernyalaan tentang Peng
gunaan Rekening dengan meng
gunakan formulir dalam lampiran 
II PMK No.57/PMK.05/2007. 

Selanjutnya permohonan dimaksud 
disampaikan kepada : 

1. Direktur lenderal Perbendaharaan 
untuk Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran yang pem
bayarannya dilaksanakan oleh 
Direktorat Pengelolaan Kas 
Negara; atau 

2. Kepala KPPN untuk Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Ang
garan yang pembayarannya di
laksanakan oleh KPPN 

Setelah disampaikan, dokumen ter
sebut diteliti lebih lanjut. Dalam pem
bukaan rekening, Bendahara Umum 
Negara (Direktur lenderal Perben-

daharaan alau Kepala KPPN) memi liki 
wewenang untuk memenuhi alau 
menolak permohonan pembukaan 
rekening lersebul apabila permol,onan 
lersebul lidak memenuhi ketentuan 
yang lelah dialur seperti l ersebul di 
alas. 

Persetujuan BUN dalam pembukaan 
rekening dimaksud dikuasakan pada: 
(i) Direklur lenderal Perbendaharaan 
unluk Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna yang pembayarannya 
dilaksanakan oleh Direktorat Penge
lolaan Kas Negara; (ii) Kepala KPPN 
untuk Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran yang pem
bayarannya dilaksanakan oleh KPPN. 

Sedangkan prasyaral pembukaan 
rekening lainnya dapal dilakukan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga setelah 
mendapat persetujuan Direktur 
lenderal Perbendaharaan. Perdirjen 
No.35/PB/2007 tentang Petunjuk Tek
nis Pengelolaan Rekening Milik Kemen
lerian Negara/Lembaga/Kanlor/Sa
tuan Kerja juga mengalur tala cara 
pembukaan rekening lainnya. Perdirjen 
tersebut menyatakan bahwa Menteri/ 
Pimpinan Lembaga termasuk Kanlor/ 
Satuan Kerja di lingkungan Kemen
terian Negara/Lembaga yang ber
sangkutan dapal membuka rekening 
lainnya setelah mendapat persetujuan 
Direktur lenderal Perbendaharaan. 
Rekening tersebul dibuka alas nama 
jabalan oleh Menteri/Pimpinan 
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Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja 
dengan nama " Rekening Menteri/ 
Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/ 
Satuan Kerja ........ untuk ......... " 

Selanjutnya Perdirjen No.35/PB/2007 
mengatur tata cara pembukaan 
rekening lainnya secara lebih rinci 
yakni antara lain: 

1. Permohonan persetujuan pem
bukaan rekening lainnya di 
lingkungan Kementerian Negara / 
Lembaga disampaikan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga ke
pada Direktur Jenderal Perben
daharaan dengan menggunakan 
formulir dalam Lampiran I PMK 
No.57/PMK.05/2oo7 serta di
lampiri Surat Pernyataan tentang 
Penggunaan Rekening, dengan 
menggunakan formulir dalam 
Lampiran " PMK No.57/PMK.05/ 
2007 

2. Dalam hal rekening lainnya juga 
dibuka pada Kantor/Satuan Kerja 
di lingkungan Kementerian Ne
gara/Lembaga, maka permohonan 
persetujuan pembukaan rekening 
lainnya untuk Kantor/Satuan Kerja 
di lingkungan Kementerian Ne
gara/Lembaga yang bersangkutan 
disampaikan dalam satu per
mohonan oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dengan melam
pirkan daftar Kantor/Satuan Kerja 

yang akan memiliki rekening 
lainnya tersebut. 

3. Direktur Jenderal Pe rbendaharaan 
berwenang menolak permohonan 
persetujuan pembukaan rekening 
yang diajukan apabila permohonan 
tersebut tidak memenuhi ke
tentuan 

4. Untuk keperluan pembukaan 
~ rekening lainnya, surat per

setujuan atau penolakan Direktur 
Jenderal Perbendaharan juga 
dilampiri dengan daftar Kantor/ 
Satuan Kerja yang diajukan 
permohonan persetujuan pem
bukaan rekeningnnya . 

Terkait dengan ketentuan pembukaan 
rekening tersebut, selanjutnya diatur 
bahwa Bank Indonesia/Bank Umum/ 
Kantor Pos wajib menolak permintaan 
pembukaan rekening oleh Menteri/ 
Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/ 
Satuan Kerja selaku Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
tanpa adanya persetujuan tertulis dari 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
atau Kepala KPPN. Selanjutnya dalam 
hal pengelolaln kas, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan atau Kepala KPPN 
berdasarkan perintah Direktur 
Jenderal Perbendaharaan dapat 
memerintahkan Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Kantor/ Satuan Kerja 
dan Bank Sentral/Bank Umum/Kantor 
Pos untuk melakukan penutupan 
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dan/atau pemindahbukuan sebagian 
atau seluruh dana yang ada pada 
rekening penerimaan/pengeluaran/ 
lainnya ke Rekening Kas Umum 
Negara. 

PENUTUPAN REKENING 

PEMERINTAH 

Penutupan terhadap rekening pe
nerimaan, pengeluaran atau lainnya 
dapat dilakukan apabila rekening
rekening tersebut sudah tidak di
gunakan sesuai dengan tujuan 
pembukaannya. Kementerian Negara/ 
lembaga harus melaporkan kepada 
Bendahara Umum Negara apabila 
melakukan penutupan rekening. Oi 
samping penutupan, pemindahbukuan 
sebagian atau seluruh dana yang ada 
pada rekening-rekening tersebut dapat 
dilakukan ke rekening kas negara dan 
dalam pelaksanaannya juga harus 
dilaporkan kepada Bendahara Umum 
Negara. Pelaporan penutupan dan 
atau pemindahbukuan dimaksud 
ditujukan kepada (1) Oirektur Jenderal 
Perbendaharaan untuk Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran 
yang pembayarannya dilakukan oleh 
Oirektorat Pengelolaan Kas Negara; 
atau Kepala KPPN untuk Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
yang pembayarannya dilaksanakan 
oleh KPPN. Oalam rangka pencatatan 
dan akuntansi, mata anggaran yang 
digunakan dalam pemindahbukuan 
tergantung kepada jenis rekening dan 

status uang yang ada dalam rekening 
terse but. 

PELAPORAN REKENING 

Oalam rangka melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap penggunaan 
rekening, setiap Kementerian Negara/ 
Lembaga memiliki kewajiban untuk 
melaporkan rekening yang ada dalam 
pengelolaanya . Untuk rekening yang 
baru dibuka, pelaporan harus di 
laksanakan paling lambat 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal pembukaan re
kening dan wajib dilaporkan setiap 
akhir semester kepada Bendahara 
Umum Negara. Oi samping itu, 
rekening penerimaan, pengeluaran 
dan lainnya harus disajikan dalarn 
daftar lampiran pada Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/ 

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja . 

Laporan pembukaan rekening yang 
dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja 
disampaikan kepada Oirektur Jenderal 
Perbendaharaan untuk Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
yang pembayarannya dilaksanakan 
oleh Oirektorat Pengelolaan Kas 
Negara atau Kepala KPPN untuk 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran yang pembayarannnya di
laksanakan oleh KPPN. 

Berdasarkan rekening yang dilaporkan, 
Oirektorat Pengelolaan Kas Negara dan 
KPPN menyusun daftar rekening yang 
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dilaporkan dimaksud dengan meng
gunakan formulir dalam lampiran V 
PMK No.S7/PMK.OS/2007. KPPN juga 
diwajibkan menyampaikan daftar 
rekening dimaksud kepada Kantor 
Wilayah Direktorat lenderal Perben
daharaan setiap akhir semester untuk 
digabungkan dan disampaikan kepada 
Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 

PENERTIBAN REKENING 

Dalam rangka penertiban rekening, 
terdapat beberapa langkah yang 
meliputi evaluasi rekening dan 
penyelesaian penertiban rekening. 
Evaluasi rekening merupakan tahapan 
melakukan identifikasi, verifikasi dan 
pengelompokan rekening. Setelah 
dilakukan identifikasi keberadaan dan 
kepemilikan rekening, verifikasi 
rekeni ng dilakukan. Adapun tahapan 
verifikasi rekening mencakup dasar 
hukum . dan tujuan pembukaan 
rekening, jenis rekening, sumber dana 
rekening, nomor rekening, mutasi 
terakhir, nama bank dan nama pejabat 
yang melakukan pembukaan rekening. 
Setelah verifikasi, selanjutnya reke
ning-rekening yang ada dikelompok
kan . 

Dalam tahapan evaluasi tersebut, 
pengelompokan rekening dilakukan ke 
dalam 7 (tujuh) kelompok yakni : 

1. Rekening Bendahara Penerimaan 
dan Bendahara Pengeluaran 

2. Rekening Penampungan Semen-
tara 

3. Rekening Penampungan Dana 
Jaminan 

4. Rekening Penampungan Dana 
Titipan 

S. Rekening Sumbangan dan Pe-
nerimaan Lain·lain 

6. Rekening Penampungan Dana 
Dukungan Pelayanan Khusus yang 
bersifat permanen 

7. Rekening yang tidak jelas 

Tahapan penyelesaian penertiban 
rekening dilaksanakan setelah tahap 
eva luasi yakni merupakan tahapan 
dalam menentukan apakah suatu 
rekening tetap dipertahankan, di
pertahankan sementara, dialihkan 
menjadi rekening Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK), dipertahankan sementara 
untuk dialihkan ke Badan Layanan 
Umum (BLU), ditutup atas dilakukan 
penelitian lebih lanjut/investigasi 
untuk memastikan kepemilikannya. 
Dalam pelaksanaannya, proses pe
nertiban rekening dilakukan oleh Tim 
Penertiban Rekening yang dibentuk 
oleh Menteri Keuangan . 

Penyelesaian tersebut ditetapkan 
sebagai berikut : 

1. Dipertahankan, untuk rekening 
bendahara penerimaan dan 
rekening bendahara pengeluaran 
yang masih digunakan untuk 
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operasional Kementerian Negara/ 
Lembaga/Kantor/Satuan kerja 

2. Dipertahankan sementara, untuk 
selanjutnya ditutup pada saat 
semua kegiatan telah diselesaikan, 
yakni untuk rekening yang masuk 
kelompok rekening penampungan 
sementara 

3. Dipertahankan dan cukup di
ungkapkan pada Laporan Keuang
an Kementerian Negara/Lembaga/ 
Ka ntor/Satuan Kerja, apabila 
re kening tersebut dimiliki oleh 
pihak ketiga namun pencairannya 
memerlukan ijin 
Menteri/Pimpinan Lembaga 

4. Dialihkan menjadi Rekening 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
yang berada dalam pengelolaan 
Direktorat Jenderal Perbendahara
an, apabila rekening tersebut 
dipergunakan untuk menampung 
dana titipan yang dapat dicairkan 
tanpa melalui prosedur normatif 
APBN. 

5. Dipertahankan sementara untuk 
dialihkan ke BLU, apabila rekening 
terse but menampung dana 
dukungan pelayanan khusus yang 
bersifat permanen 

6. Ditutup dan saldonya disetorkan 
ke rekening Kas Umum Negara 
(KUN), apabila rekening tersebut 
dimiliki Kementerian Negara/ 
Lembaga dan tidak ada alasan yang 
cukup untuk mempertahankan 
keberadaannya . 

7. Dilakukan penelitian lebih lanjut! 
investigasi, apabila rekening 
terse but tid ak jelas. 

Adapun contoh-contoh konkrit per-
lakuan terhadap rekening yang 
bermasalah antara lain sebagai 
berikut: 

1. Untuk rekening pelayanan haji 
pad a Departemen Agama dan 
Rekening Dana Investasi pada 
Departemen Keuangan dapat 
dipertahankan sementara untuk 
dialihkan dalam bentuk BLU. 

2. Urituk rekening jaminan eksplorasi 
pada ESDM, rekening dalam 
rangka pesangon pegawai per
tambangan minyak di Depnaker, 
Jaminan ekspor dan lelang pada 
Departemen Keuangan, dialihkan 
sebagai Rekening Perhitungan 
Fihak Ketiga . 

3. Untuk rekening bendahara proyek 
dan rutin yang tidak diperlukan lagi 
ditutup dan saldo yang terdapat di 
dalamnya disetorkan ke rekening 
kas negara. 

4. Untuk rekening yang tidak jelas 
seperti rekening Mahkamah Agung 
untuk kesejahteraan pegawai, 
rekening dana undian/hadiah yang 
tidak diambil pada Departemen 
Sosial, jaminan lelang yang tidak 
diambil pemiliknya pada 
Departemen Keuangan dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut. 
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5. Untuk rekening yang memuat 
jaminan atas pendirian perusahaan 
asuransi pada Departemen 
Keuangan, jaminan pengerahan 
tenaga kerja pada Departemen 
Tenaga Kerja diungkapkan pada 
LKPP karena bukan milik 

Pemerintah. 

Adapun tindak lanjut terhadap 
rekening tersebut berdasarkan 
Perdirjen No. 36/PB/2007 tentang Tin
dak Lanjut atas Penertiban Rekening 
Pemerintah pada Kementerian 
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 
adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal rekening dipertahankan, 
langkah yang harus dilakukan 

adalah : 

• Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan 
Kerja menyampaikan per-
mintaan persetujuan atas 
rekening yang telah dibuka 
kepada Direktur lenderal 
Perbendaharaan atau Kepala 
KPPN mitra kerjanya 

• Direktur lenderal Perben-
daharaan atau Kepala KPPN 
menerbitkan Surat Persetujuan 

• Direktorat lenderal Perben
daharaan atau KPPN mencatat 
data rekening 

• Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja mencatat 
dan melaporkan Rekening se-

suai dengan peraturan yang 
berlaku 

2. Dalam hal rekening dipertahankan 
sementara, langkah yang harus 
dilakukan adalah : 

• Menteri/Pimpinan Lembaga/ 

• 

• 

Kepala Kantor/Satuan Kerja 
menyampaikan permintaan 
persetujuan atas rekening yang 
telah dibuka kepada Direktur 
lenderal Perbendaharaan 

Direktur lenderal Perben-
daharaan menerbitkan Surat 
Persetujuan dengan jangka 
waktu tertentu 
Direktorat lenderal Perben-
daharaan 
rekening 

mencatat data 

• Kementerian Negara/Lem-
baga/Kantor/Satuan Kerja 
mencatat dan melaporkan 
rekening sesuai peraturan 

3. Dalam hal rekening dipertahankan 
dan cukup diungkapkan pada 
laporan keuangan Kementerian 
Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan 
Kerja, langkah yang harus di
lakukan adalah : 

• Menteri/Pimpinan Lembaga 
/Kepala Kantor/Satuan Kerja 
menyampaikan permintaan 
persetujuan atas rekening yang 
telah dibuka kepada Direktur 
lenderal Perbendaharaan 
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• Direktur Jenderal Perben-
daharaan menerbitkan Surat 
Persetujuan 

• Direktorat Jenderal Perben-
daharaan mencatat data 
rekening 

• Kementerian Negara/Lem-
baga/Kantor/Satuan Kerja 
mencatat dan melaporkan 
Rekening sesuai dengan 
peraturan 

4. Dalam hal rekening dialihkan 
menjadi rekening Perhitungan 
Pihak Ketiga (PFK), langkah yang 
harus dilakukan adalah : 

• Kementerian Negara/Lem-
baga/Kantor/Satuan Kerja 
menyerahkan pengelolaan 
Rekening kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 
untuk dike lola sebagai Reke
ning PFK 

• Serah kelola dimaksud di
tuangkan dalam Berita Acara 

5. Dalam hal rekening dipertahankan 
sementara untuk dialihkan ke 
Badan Layanan Umum (BLU), 
langkah yang harus dilakukan 
adalah : 

• Menteri/Pimpinan Lembaga 
membentuk satuan kerja yang 
akan mengelola uang yang ada 
dalam rekening terse but, 
selanjutnya Satuan Kerja yang 
telah dibentuk dimintakan ijin 
untuk melakukan pengelolaan 

• 

keuangan sebaga i BLU ke 
Menteri Keuangan . 

Sebelum permohonan 'lin 
untuk melakukan pengelolaan 
keuangan sebagai BLU, langkah 
yang harus dilaksanakan 
adalah: 
a. Menteri/Pimpinan Lem-

baga menyampaikan per
mintaan persetujuan 
untuk mengelola rekening 
yang telah dibuka kepada 
Direktur Jenderal Perben
daharaan 

b. Direktur Jenderal Perben-
daharaan menerbitkan 
Surat Persetujuan penge
lolaan rekening untuk 
jangka waktu tertentu 

c. Direktorat Jenderal Per
bendahraan mencatat data 
rekening 

d. Menteri/Pimpinan Lem-
baga mencatat dan 
melaporkan rekening 
sesuai ketentuan 

6. Dalam rekening ditutup dan 
saldonya disetorkan ke Rekening 
Kas Umum Negara, langkah yang 
harus dilakukan adalah : 

• Direktur Jenderal Perben-
daharaan atau Kepala KPPN 
memerintahkan secara tertulis 
kepada Menteri/Pimpinan Lem
baga/Kantor/Satuan Kerja untuk 
menutup rekening terkait dan 
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menyetorkan saldonya ke 
Rekening Kas Umum Negara 

• Kementerian Negara/Lem-
baga/Kantor/Satuan Kerja 
mengirimkan satu lembar foto
kopi bukti setor masing-masing 
kepada KPPN terkait dan 
Direktorat Pengelolaan Kas 
Negara 

7. Da lam hal rekening yang tidak 
jelas, langkah yang harus dilakukan 
adalah: 
• Tim Penertiban Rekening me

nyampaikannya kepada aparat 
pengawas fungsional untuk 
diinvestigasi. 

Terkait dengan tindak lanjut terhadap 
rekening yang tidak jelas untuk 
selanjutnya diinvestigasi, Pemerintah 
memperoleh usulan investigasi oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Badan . Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), dan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 
Rekening-rekening yang diusulkan 
diinvestiga si dimaksud berdasarkan 
hasil inventarisasi yang dilakukan Tim 
Penertiban Rekening Pemerintah 
(TPRP) pada Kementerian/Lembaga 
(K/Ll yang bersangkutan, me/iputi : 

1. Rekening Penerimaan Non DIPA 
2. Rekening Ditutup dan saldo disetor 

ke Kas Negara 
3. Rekening Ditutup dan saldo setor 

ke Non Kas Negara 

4. Rekening Ditutup dan saldo se tor 
ke Kas Negara (KN) dan Non Ka s 
Negara (NKN) 

5. Tidak jelas identitas pemilik 
rekening 

6. Rekening Penampungan Dana 
Dukungan Pelayanan yang Bersifat 
Permanen 

7. Reken ing Penampungan Dana 
Titipan 

8. Rekening Penampungan Hibah dan 
Kerjasama Terikat 

9. Penutupan yang Belum/ Tidak di
laksanakan 

Selanjutnya, 
rekening yang 
per/u dipilah 

terhadap rekening
diusulkan diinvestigasi 

dan dipilih untuk 
menentukan tingkat permasalahan 
atau indikasi penyimpangan dan pihak 
yang berwenang melakukan inves
tigasi. Pengelompokannya adalah 
sebagai berikut: 

1. Rekening yang memiliki indikasi 
penyimpangan kuat, diusulkan 
diinvestigasi oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

2. Rekening yang memiliki indikasi 
penyimpangan sedang, investigasi 
akan dilakukan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) . 

3. Rekening dengan tingkat 
permasalahan ringan, investigasi 
akan dilakukan oleh Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) K/L yang bersangkutan. 
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Untuk memilah dan memilih rekening 
yang diusulkan diinvestigasi pada 
masing-masing tingkatan, yang 
menjadi dasar pertimbangan Tim, 
yakni kriteria umum adalah: 

1. Semua rekening yang diragukan 
mutasi transaksinya; 

2. Penggunaan dana yang tidak sesuai 
dengan peruntukannya; 

3. Operasional yang tidak sesuai 
dengan tujuan pembukaan 
rekening; 

4. Pertanggungjawaban yang tidak 
akuntabel; 

S. Tidak adanya komitmen K/L dalam 
penertiban rekening. 

Selanjutnya berdasarkan tingkat 
permasa lahan rekening-rekening yang 
diusulkan diinvestigasi secara spesifik 
kriteria yang menjadi pertimbangan 
khusus adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria khusus rekening yang akan 
diinvestigasi oleh KPK, yaitu: 
a. Penggunaan rekening ber-

potensi merugikan negara 
b. Nilai nominal lebih dari Rp 1 

miliar 
c. Mempunyai dampak terhadap 

kepentingan nasional 
2. Kriteria khusus rekening yang 

diusulkan diinvestigasi oleh BPKP 
(minimal memenuhi salah satu 
kriteria) yaitu: 
a. Rekening untuk menampung 

penerimaan non DIPA yang 

sistemik dan berulang pada satu 
Kl. 

b. Rekening untuk menampung 
penerimaan non DIPA yang 
tidak sistemik dan bersifat lintas 
sektoral antar Kl. 

3. Kriteria khusus rekening yang 
diusulkan diinvestigasi oleh APIP 
(minimal memenuhi salah satu 
kriteria), yaitu : 
a. Rekening yang digunakan untuk 

menampung dana dari DIPA 
dan Non DIPA yang diragukan 
mutasinya 

b. Tidak jelas kepemilikan 
rekening 

Berdasarkan hasil pendataan/ 
inventarisasi, rekening yang diusulkan 
diinvestigasi adalah sebanyak 4.520 
(em pat ribu lima ratus dua puluh) 
rekening dengan nilai sebesar 
Rp .2.497.s45.702.813 dan USD 
21.779.568. 

SAN KS! 

Setiap Kementerian Negara/ Lem
baga/Kantor/Satuan Kerja yang tidak 
memenuhi· ketentuan yang diatur 
mengenai penertiban rekening 
dikenakan sanksi sesuai Peraturan 
Mengeri Keuangan No. 67/PMK. 
OS/2007 tentang Pengenaan sanksi 
dalam rangka Pengelolaan dan 
Penertiban Rekening Pemerintah pada 
Kementerian Negara/Lembaga/Kan
tor/satuan Kerja. Sanksi terkait dengan 
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penertiban rekening berupa pem
bekuan sementara dan penutupan 
rekening. Bendahara Umum Negara/ 
Kuasa Bendahara Umum Negara 
berwenang mengenakan sanksi berupa 
pembekuan sementara dan penutupan 
rekening. 

SANKSI PEMBEKUAN SEMENTARA 
REKENING 

Kementerian Negara/Lembaga di
kenakanan sanksi pembekuan se-
mentara rekening dalam hal 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala 
Kantor/Satuan Kerja : 

1. Membuka rekening tanpa per-
setujuan Bendahara Umum 
Negara; 

2. Tidak melaporkan pembukaan 
rekening yang dilakukannya ke
pada Bendahara Umum Negara 
paling lambat 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal pembukaan rekening 

3. Tidak mengajukan permohonan 
persetujuan kepada Bendahara 
Umum Negara/Kuasa Bendahara 
Umum Negara atas rekening yang 
dibuka sebe lum berlakukanya PMK 
No. 57/PMK.05/2007 tentang 
Pengelolaan Rekening Milik 
Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja 

4. Tidak menyajikan rekening yang 
dikelolanya dalam laporan 
keuangan Kementerian Negara/ 

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 

Pembekuan sementara rekening 
dimaksud dilaksanakan oleh Ben
dahara Umum Negara/Kuasa 
Bendahara Umum Negara Pusat dan di 
daerah dengan menyampaikan 
permintaan tertulis kepada bank 
sentral/bank umum/kantor pos dan 
tembusan kepada Menteri/Pimpinan/ 
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja 
yang bersangkutan. 

Dengan demikian, penetapan sanksi 
pembekuan sementara rekening di
laksanakan oleh : 

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
terhadap rekening yang berada di 
Bank Indonesia dan bank umum 
mitra kerja Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara 

2. Kepala KPPN terhadap rekening 
yang berada di bank umum/kantor 
pos yang berada di dalam 
wilayah/mitra kerjanya 

Di samping melakukan pembekuan 
sementara rekening, BUN juga berhak 
melakukan pencabutan pembekuan 
sementara rekening yang prosedurnya 
sama dengan pembekuan sementara 
rekening. 

Pencabutan pembekuan sementara 
rekening dilakukan oleh BUN/Kuasa 
BUN dalam hal Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Kantor/ Satuan Kerja 
telah : 
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1. Mendapat persetujuan dari 

BUN/Kuasa BUN 
2. Melaporkan pembukaan rekening 

kepada BUN/Kuasa BUN 
3. Mengajukan permohonan perse

tujuan ke pada BUN/Kuasa BUN 
atas rekening yang dibuka sebelum 
berlakunya PMK No. 
57/PMK.05/2007 tentang Penge
lolaan Rekening milik Kementerian 
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan 
Kerja 

4. Memperbaiki laporan keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja dengan 
menyajikan seluruh rekening yang 
dikelolanya. 

SANKSI PENUTUPAN REKENING 

Sanksi penutupan rekening merupakan 
wewenang BUN/Kuasa BUN yang akan 
melakukan penutupan rekening dan 
pemindahbukuan saldonya ke rekening 
Kas Umum Negara jika: 

1. Rekening yang tidak atau tidak lagi 
digunakan sesuai dengan tujuan 
pembukaannya tetapi tidak 
ditutup oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan 
Kerja 

2. Menteri/Pimpinan Lembaga 
/Kepala Kantor.Satuan Kerja dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah tanggal pembukuan 
sementara tidak melaksanakan 
tindak lanjut atas rekening yang 
dibekukan sesuai dengan aturan. 

Adapun tata cara penutupan rekening 
dan pemindahbukuan sa ldo dilak
sanakan oleh BUN/Kuasa BU N Pusat 
dan di daerah dengan menyampaikan 
permintaan tertulis kepada bank 
sentral/bank umum/ kantor pos 
dengan tembusan kepada Menteri/ 
Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/ 
Satuan Kerja yang bersangkutan. 

Dengan demikian. penetapan sanksi 
penutupan rekening dilaksanakan 
oleh: 

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
terhadap rekening lainnya milik 
Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja 

2. Kepala KPPN terhadap rekening 
penerimaan dan rekening 
pengleuaran milik Kementerian 
Nega ra/Lem baga/Ka ntor /Satua n 
Kerja yang berada di dalam 
wilayah/mitra kerjanya . 

Pemindahbukuan saldo ditujukan ke 
rekening 502.000000 Bendahara 
Umum Negara pada Bank Indonesia 
untuk Rupiah dan selain valuta USD 
dan ke rekening 600.502411 Kas 
Umum Negara dalam valuta USD. 

Sedangkan mata anggaran yang di
gunakan menggunakan kode : 

1. MAP 423931 Pendapatan dari 
penutupan rekening untuk pe-
mindahbukuan dari rekening 
penerimaan dan rekening 
pengeluaran; 
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2. MAP 81 1811 Penerimaan setoran 
penutupan rekening pihak ketiga 

3. MAP 814411 Penerimaan pemin
dahbukuan penutupan rekening 

pihak ketiga 

Penutupan rekening terhadap rekening 
yang dibekukan sementara dapat 
dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan 
atau Kepala KPPN apabila dalam waktu 
30 hari ke rja setelah dibekukan 
sementara, tanggapan terhadap pem
bekuan sementara rekening belum 
diterima maka rekening terse but dapat 
ditutup dan dipindahkan saldonya ke 
rekening KUN. Adapun penutupan 
rekening dan pemindahbukuan saldo 
dilaksanakan oleh Dirjen Perben
daharaan atau Kepala KPPN dengan 
menyampaikan permintaan tertulis 
kepada Bank Indonesia/bank umum/ 
kantor pos dengan tembusan kepada 
Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepa la 
Kantor/5atuan Kerja yang ber
sangkutan. 

KESIMPULAN 

Tujuan utama dari pengelolaan 
rekening adalah untuk menjamin 
transparansi dan akuntabilitas peng
gunaan kas negara. 

Penge lolaan rekening yang baik selain 
menjamin efisiensi mela lui 

minimalisasi biaya transaksi, juga 
menjamin kredibilitas Pemerintah 
dalam penggunaan dana masyarakat 
yang akuntabel. 

Akuntabilitas pengelolaan rekening 
pemerintah mensya ratkan lalu lintas 
uang telah sesuai dengan berbagai 
prosedur Perbendaharaan. Walaupun 
Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya dalam menertibkan peraturan, 
patut diakui masih terdapat berbagai 
hal yang terkait dengan rekening perlu 
disempurnakan termasuk petunjuk 
teknis. Dengan demikian, apabila 
pengelolaan rekening terse but tidak 
memiliki aturan yang jelas karena 
Peraturan Pemerintah yang belum ada, 
maka peraturan terse but harus dibuat 
dalam mengawasi peng-gunaan dana 
dalam rekening yang se-suai dengan 
prosedur perbenda-haraan. 

Salah satu isu krusial dalam penge
lolaan rekening terkait dengan masih 
belum akuntabelnya karena belum 
tercantum dalam laporan keuangan. 
Dalam neraca, terdapat pos aktiva 
lancar yang salah satunya adalah kas 
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yang mengikhtisarkan berbagai tran
saksi rekening Pemerintah. Pengen
dalian terhadap penggunaan dana 
pada rekening menjadi check and 
balance mechanism dalam item kas 
pada neraca Pemerintah. Dengan 
demikian, penertiban rekening 

pemerintah merupakan elemen kunci 
untuk mengontrol apakah penerimaan 
dan pembayaran yang dilakukan 
Pemerintah telah sesuai dengan 
disiplin anggaran (compliance to the 
rules). 

(Bilmar Parhusip - Dit APK) 
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KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DENGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 

SEKILAS TENTANG BAOAN LAYANAN UMUM 

Tuntutan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelavanan 
merupakan suatu tantangan bagi instansi pemerintah vang tugas operasional sehari
harinva memberikan pelavanan publik seperti lavanan kesehatan, pendidikan, 
pengelolaan kawasan, dan lisensi. Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dikenal 
sebagai Badan Lavanan Umum (BLU) . Timbulnva berbagai tuntutan tersebut tentunya 
juga dibarengi dengan pemberian fasilitas kepada instansi pemerintah yang 
bersangkutan dalam rangka mewujudkan dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan 
terse but . Fasilitas vang ditawarkan berupa fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan, vang membedakannva dari instansi pemerintah/ satuan kerja pada 
umumnya, atau kita kenai dengan "Pola Pengelolaan Keuangan BLU" 

Peraturan Pemerintah nom or 23 tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
BLU menvebutkan bahwa Pola 
Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) 
adalah . pol a pengelolaan keuangan 
yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan pelayanan ke
pada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dalam definisi di atas, terdapat dua 
kata kunci yang patut digarisbawahi 
yaitu "fleksibilitas" dan "praktek bisnis 
yang sehat" . 

Selain bergantung kepada APBN dalam 
hal pendanaannva, ternyata sebagian 

instansi pemerintah penvedia lavanan 
publik ini menerima imbalan dari 
masyarakat atas lavanan yang diberi
kan dan bahkan dalam proporsi yang 
cukup signifikan sehingga memang 
seharusnya diberikan keleluasaan 
dalam mengelola sumber daya dalam 
rangka meningkatkan pelavanan 
kepada publik. "Fleksibilitas" dalam hal 
.no mencakup keleluasaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran, 
termasuk pengelolaan pendapatan dan 
belanja, pengelolaan kas, dan 
pengadaan barang/jasa. Menurut 
peraturan perundangan, apabila suatu 
instansi pemerintah memperoleh 
pendapatan maka harus segera 
disetorkan sepenuhnya ke rekening 
kas umum Negara terlebih dahulu 
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sebelum instansi tersebut dapat 
mengajukan untuk penggunaannya. 
Namun demikian pada praktiknya 
beberapa instansi pemerintah 
mempergunakan pendapatan yang 
diperolehnya secara langsung 
dikarenakan kebutuhannya untuk 
membiayai belanja operasionalnya 
walaupun hal ini tentu saja melanggar 
peraturan dan menyebabkan fiskal 
negara menjadi tidak disiplin . Sebagai 
solusi atas hal ini, Undang-undang 
nomor 1 tahun 2004 tentang 
Pe rbendaharaan Negara menawarkan 
suatu konsep baru atas fleksibilitas 
pengelolaan keuangan yaitu berupa 
pengelolaan keuangan BLU. Hal ini 
merupakan upaya pemerintah untuk 
menuju pengelolaan sumber daya yang 
lebih efisien. 

Keleluasaan untuk menerapkan 
" praktek bisnis yang sehat" antara lain 
diwujudkan dengan diperbolehkannya 
mempekerjakan tenaga profesional 
non PNS dan juga diperbolehkannya 
untuk memberikan imbalan jasa 
kepada pegawa i berdasarkan pada 
kontribusinya. Yang unik dari BLU ini 
adalah walaupun BLU diharuskan 
untuk menerapkan "praktek bisnis 
yang sehat" atau pengelolaan ala 
korporasi namun tujuan utamanya 
bukanlah untuk semata-mata mencari 
keuntungan layaknya sebuah entitas 
bisnis, tetapi lebih kepada peningkatan 
layanan publik secara efisien. Untuk 
mencapai tujuan terse but, memang di 

satu sisi keleluasaan dalam rangka 
pengelolaan keuangan diberikan ke
pada BLU, namun di sisi lain dilakukan 
pengendalian yang ketat terhadap BLU 
terutama dalam hal pertanggung
jawabannya. 

Sampai saat ini (per Mei 2009, 
berdasarkan data dari Direktorat 
Pembinaan Pengelolaan Keuangan 
BLU) terdapat 67 BLU, baik BLU 
dengan status "BLU penuh" maupun 
"BLU bertahap" . Perbedaaan antara 
BLU Penuh dan BLU bertahap terletak 
pada . tingkat fleksibilitas . yang 
diberikan. Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 119/PMK.OS/2007 
tentang Persyaratan Administratif 
Dalam Rangka Pengusulan dan 
Penetapan Satuan Kerja Instansi 
Pemerintah Untuk Menerapkan 
Pengelolaan Keuangan BLU, pasal 15 
menyatakan bahwa kepada BLU 
bertahap diberikan fleksibilitas pada 
batas-batas tertentu yang berkaitan 
dengan jumlah dana yang dapat 
dikelola langsung, pengelolaan barang, 
pengelolaan piutang, serta perumusan 
standar, kebijakan, sistem, dan 
prosedur pengelolaan keuangan . 
Adapun besaran atau persentase dari 
pendapatan BLU yang boleh dike lola 
secara langsung oleh BLU bertahap 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
bersamaan dengan penetapannya 
sebagai BLU bertahap, sehingga 
besaran ini bisa berbeda-beda antar 
BLU. Selain pembatasan tersebut, 
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kepada BLU bertahap tidak diberikan 
fleksibil itas dalam hal pengelolaan 
investasi, pengelolaan utang, dan 
pengadaan barang/jasa. Walaupun 
terdapat pembat asan dalam berbaga i 
ha l seperti diura ikan di atas, namun 
dalam ha l pertanggungjawaban penge
lolaan keuangannya, BLU bertahap 

memiliki kewajiban yang sama dengan 
BLU penuh. 3 (tiga) Ke menterian 
Negara/Lembaga yang memiliki BLU 
terbanyak ya itu Departemen 
Kesehatan (28 BLU); Departemen 
Pendidika n Nasiona l (13 BLU ); dan 
Departemen Agam a (8 BLU ). 

BLU yang berada di bawah Departemen Kesehatan ada lah sebagai berikut: 

Np. NAMABLU LOKASI 

1. R5 Cipto Mangunkusumo Jakarta 
2. R5 Fatmawati Jakarta 
3. R5U Persahabatan Jakarta 
4. R5 JPD Harapan Kita Jakarta 
5. R5AB Harapan Kita Jakarta 
6. R5 Kanker Dharmais Jakarta 
7 . R5 Hasan 5adikin Bandung 
8. R5 Kariadi 5emarang 

9. R55ardjito Yogyakarta 

10. RS Sanglah Denpasar 
11. RS Wahidin Sudirohusodo Makassar 

12. R5 Djamil Padang 
13. RS Muhammad Hoesin Palembang 
14. R5PI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta 
15. RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
16. RSU Prof.Dr.R.D. Kandow Manado 
17. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
18. RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga 

19. R5 Paru Dr. H. Rotinsulu Bandung 

20. RS Mata Cicendo Bandung 

21. R5J Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta 

22 . R5J Prof.dr. 50eroyo Magelang 

23 . R5 Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 

24. R5UP H. Adam Malik Medan 
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NO. NAMABLU lOKASI 

25. RS Ketergantungan Dbat Jakarta 
26. RS Paru Dr. M.G. Partowidigdo Cisarua 
27. RSUP Rujukan Stroke Nasional Bukittinggi 
28. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Jawa Timur 

Sumber Dlt. PPK·BLU 

Sedangkan BLU yang berada di bawah Departemen Pend idikan Nas ional 

adalah sebagai berikut : 

NO. NAMABLU LOKASI 

1. Universitas Diponegoro Semarang 
2. Universitas Padjadjaran Bandung 
3. Universitas Negeri Malang Malang 
4 . Universitas Hasanuddin Makassar 
5. Universitas Brawijaya Malang 
6. Universitas Negeri Semarang Semarang 
7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
8. Universitas Mulawarman Samarinda 
9. Universitas Negeri Sebelas Maret Solo 

10. Universitas Negeri Surabaya Surabaya 
11. Universitas Lampung Lampung 
12. Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo 
13. Universitas Bengkulu Bengkulu 

Sumber Dlt. PPK·BLU 

Adapun BLU di bawah Departemen Agama adalah sebagai berikut : 

NO. NAMABLU LOKASI 

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
3. UIN Malang Malang 
4. UIN Sunan Gunung ~jati Bandung 
5. UIN Alauddin Makassar 
6. lAIN Walisongo Semarang 
7. lAIN Sumatra Utara Medan 
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NO. NAMABLU lOKASI 

8. UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
Sumber Dlt. PPK-BLU 

BLU selain yang berada di bawah Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan 
Nasional, dan Departemen Agama adalah sebagai berikut: 

NO. NAMABLU KEMENTERIAN NEGARA 
/lEMBAGA 

1. Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum 
2. Pusat Investasi Pemerintah Departemen Keuangan 
3. Balai Telekomunikasi dan Informatika Depart emen Komunikasi dan 

Pedesaan Informatika 
4. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan 

Koperasi dan UMKM Usaha Keeil dan Menengah 
5. Pusat Pembiayaan Pembangunan Departemen Kehutanan 

Hutan (PPPH) 
6. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Kementerian Negara Riset dan 

dan Teknologi (PP Iptek) Teknologi 
7. BPPT Enjiniring Kementerian Negara Riset dan 

Teknologi 
8. Lembaga Layanan Pemasaran KUKM Kemente rian Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah 
9. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Departemen Keuangan 

10. Balai Besar Pengembangan Latihan Departemen Tenaga Kerja dan 
Kerja Dalam Negeri, Bandung Transmigrasi 

11. Balai Besar Pengembangan Latihan Departemen Tenaga Kerja dan 
Kerja Luar Negeri, Bekasi Transmigrasi 

12. Balai Besar Pengembangan Latihan Oepartemen Tenaga Kerja dan 
Kerja Dalam Negeri, Serang Transmigrasi 

13. Akademi Kimia Analis, Bogor Departemen Perindustrian 

14. Pusat Pemanfaatan Teknologi LAPAN 
Dirgantara 

15. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Sekretariat Negara 
Bung Karno, Jakarta 
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NO. NAMABLU 

16. Pusat Pengelolaan Komplek 
Kemayoran, Jakarta 

17. Sekolah Tinggi IImu Pelayaran 

18. Balai Pendidikan Penyegaran dan 
Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) 

Sumber Olt. PPK· BLU 

KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN 
BLU DENGAN LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH PUSAT 

Ditinjau dari sisi pertanggung jawaban 
keuangan, penetapan suatu instansi 
pemerintah menjadi BLU tentunya 
disertai dengan suatu kewajiban untuk 
menyusun laporan keuangan yang 
akuntabel. Walaupun suatu instansi 
pemerintah telah berstatus BLU, 
namun tetaplah merupakan instansi 
yang tidak terpisahkan dari 
kementerian negara/lembaga yang 
membawahinya sehingga BLU 
berkewajiban untuk mempertanggung 
jawabkan pelaksanaan pengelolaan 
keuangannya sebagaimana yang 
di lakukan instansi pemerintah biasa . 
Atau dengan kata lain, laporan 
keuangan BLU ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan kementerian negara/ 
lembaga yang secara teknis 
membawahinya, dengan demikian 
laporan keuangan BLU ini akan turut 
mempengaruhi kualitas laporan 

KEMENTERIAN NEGARA 
/LEMBAGA 

Sekretariat Negara 

Departemen Perhubungan 

Departemen Perhubungan 

keuangan kementerian negara/ 
lembaga tersebut. 

Dua bu lan setelah berakhirnya tahun 
anggaran, kementerian negara/ 
lembaga diwajibkan untuk me· 
nyampaikan pertanggungjawaban ke· 
uangannya berupa laporan keuangan 
kepada Menteri Keuangan c.q 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang selanjutnya laporan keuangan 
dari seluruh kementerian 
negara/lembaga tersebut akan 
dikonsolidasikan menjadi Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
sebagai pertanggungjawaban pe· 
merintah kepada DPR. Sejalan dengan 
pertanggungjawaban tersebut, baik 
Undang·undang nomor 1 tahu n 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
maupun Peraturan Pemerintah nomor 
23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan BLU, secara jelas 
menyatakan bahwa laporan keuangan 
BLU merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggung· 
jawaban keuangan kementerian 

Halaman /27 



negara/lembaga yang secara teknis 
menaunginya . Dengan demikian secara 
tidak langsung dapat dikatakan bahwa 
laporan keuangan BLU akan turut juga 

Sebagai konsekuensi atas pengelolaan 
BLU yang ala korporasi tanpa melepas 
identitasnya sebagai instansi pe
merintah, maka laporan keuangan BLU 
pun juga dipisahkan menjadi dua jenis 
yaitu : 

1. laporan keuangan BLU (selaku 
korporasi) dengan mengacu pada 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
yang diterbitkan oleh ikatan 
profesi akuntansi Indonesia, dalam 
hal ini yaitu Ikatan Akuntan 
Indonesia. BLU harus bisa 
menyajikan laporan keuangan 
berupa: 
a. Laporan Realisasi Anggaran/ 

Laporan Operasional; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Catatan atas Laporan Keuangan; 

dan 
e. Laporan Kinerja. 
Laporan keuangan 
dihasilkan sesuai 
menjadi lampiran 

BLU yang 
SAK akan 

Laporan 

mempengaruhi kualitas LKPP, yang 
secara sederhana dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

Keuangan 
Lembaga 
menaungi 
sangkutan. 

Kementerian Negara/ 
yang secara teknis 

BLU yang ber-

2. laporan keuangan BLU yang akan 
diintegrasikan dengan laporan 
keuangan kementerian negara/ 
lembaga, dengan mengacu pada 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Peraturan Pemerintah nomor 24 
Tahun 2005). Untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang akan 
diintegrasikan dengan laporan 
keuangan kementerian negara/ 
lembaga yang secara teknis 
membawahinya, pedoman yang 
digunakan adalah Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
nom or PER-67/PB/2007 tentang 
Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum 
ke dalam Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga. 
Laporan keuangan yang harus 
disajikan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan meliputi: 
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a. Neraca; 

b. Laporan Realisasi Anggaran; dan 

c. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan 101 

diintegrasikan ke dalam 
keuangan kementerian 
lembaga yang secara 

akan 
laporan 
negara/ 

teknis 
ber-membawahi BLU yang 

sangkutan. 

Sehubungan dengan kewajiban BLU 
untuk menyajikan laporan keuangan 
seperti diuraikan di atas, BLU diberikan 
kewenangan penuh untuk menetapkan ' 
sistem akuntansi yang akan digunakan 
oleh BLU. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Direktur lenderal Per
bendaharaan nomor PER-67/PB/2007 
tentang Tata Cara Pengintegrasian 
Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum ke dalam Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga pasal 4 
ayat (2). Sistem Akuntansi Keuangan 
dikembangkan untuk menghasilkan 
laporan keuangan sesuai SAK, dan 
dikembangkan juga suatu sub sistem 
keuangan untuk menghasilkan laporan 
keuangan s"suai SAP. 
Seperti yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 76/PMK.OS/ 
2008 tentang Pedoman Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan BLU, Sistem 
Akuntansi yang harus dikembangkan 
oleh BLU meliputi: 

1. Sistem akuntansi keuangan, yang 

dikembangkan untuk menghasilkan 

laporan keuangan pokok untuk 

keperluan akuntabilitas, mana

jemen, dan transparansi; 

2. Sistem akuntansi aset tetap, yang 

dikembangkan untuk tujuan 

manajemen aset tetap; 

3. Sistem akuntansi biaya, yang 
dikembangkan untuk meng
hasilkan informasi biaya satuan 
(unit cost) per unit layanan, 
pertanggungjawaban kinerja 
ataupun informasi lain untuk 
kepentingan manajerial. 

Selain sistem akuntansi di atas, BLU 
juga diperbolehkan untuk mengem
bangkan sistem akuntansi lain yang 
diperlukan untuk kebutuhan 
manajerial BLU. Bagi instansi 
pemerintah yang telah ditetapkan 
menjadi BLU, diberikan waktu selama 
2 (dua) tahun sejak penetapannya 
menjadi BLU untuk mengembangkan 
dan menetapkan sistem akuntansi 
keuangan seperti yang telah dijelaskan 
di atas. Ketentuan ini diatur dalam 
pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 76/PMK.OS/2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan BLU. Sedangkan bagi BLU 
yang telah ditetapkan lebih dulu 
sebelum diterbitkannya Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 76/PMK.OS/ 
2008 tentang Pedoman Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan BLU diberikan 
sedikit kelonggaran waktu dalam 
mengembangkan sistem akuntansi 
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keuangan yaitu 2 (tahun) setelah 
peraturan menteri keuangan tersebut 
ditetapkan. Apabila dalam tenggang 
waktu yang diberikan yaitu 2 (dua) 
tahun, BLU belum mampu untuk 
mengembangkan sistem akuntansi 
yang mendukung pelaporan akuntansi 

MEKANISME PELAPORAN BLU 

Mekanisme pelaporan BLU yang akan 
dibahas berikut ini lebih menitik
beratkan kepada pelaporan BLU 
menurut SAP. 

Dokumen sumber yang digunakan 
untuk membukukan pendapatan BLU 
dan belanja BLU yang bersumber dari 
pendapatan BLU yaitu SPM 
Pengesahan BLU dan SP2D BLU, yang 
disampaikan oleh BLU kepada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) setiap triwulan. 

seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka BLU diperkenankan untuk 
menerapkan sist em akuntansi yang 
telah dilaksanakannya walaupun tetap 
diberikan sanksi terkait fleksibilitas 
BLU, remunerasi, dan status BLU. 

Sedangkan dokumen sumber untuk 
melakukan konversi Neraca (sesuai 
SAK) ke dalam Bagan Akun Standar 
adalah Memo Penyesuaian (MP), yang 
dibuat pada saat penyusunan laporan 
semesteran dan tahunan . 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat 
transaksi pad a saat diterimanya 

Alokasi anggaran maupun realisasinya, 
dilakukan dengan jurnal sebagai 
berikut: 

a. Mencatat anggaran belanja yang bersumber dari APBN 
-----,--------,--------, 

Piutang dari KUN xxx 

Allotment Belanja ..... . (akun sesuai dgn xxx 
belanjanya) 

b. Mencatat anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan operasional 

Piutang dari Kas BLU xxx 

Allotment Belanja Operasional BLU xxx 
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c. Mencatat estimasi pendapatan 

Estimasi pendapatan yang dialokasikan xxx 

Utang kepada Kas BLU xxx 

d. Mencatat rea lisasi belanja dengan dana yang bersumber dari APBN 

Belanja ......... (akun sesuai jenis belanja xxx 
yang terjadi) 

Piutang dari KUN xxx 

e. Mencatat realisasi belanja operasiona l dengan dana yang bersumber dari 
pendapatan operasional BLU 

Belanja Operasional BLU 

Piutang dari Kas BLU 

f. Mencatat pendapatan 

Utang dari Kas BLU 

Pendapatan Operasional BLU 

g. Mencatat sa ldo kas yang ada di BLU 

Kas di BLU 

Saldo Dana Lancar BLU 

h. Mencatat Aset Tetap 

Aset Tetap ...... (akun sesuai jenis 
tetap ybs) 
Allotment Belanja Operasional BLU 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

aset xxx 

xxx 
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Secara sederhana mekanisme pelaporan BLU sesuai SAP dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 

a. Kewajiban Unit Akuntansi BLU 

Periode Kegiatan Keterangan 

Bulanan • Merekam dan memproses ADK berupa file data transaksi 

dokumen sumber unt uk 
menghasilkan Arsip Data 

Komputer (ADK) 

• Mengirim ADK ke UAPPA-El 

Triwulanan • Melakukan rekorisiliasi de- Dokumen sumber untuk 

ngan KPPN membukukan pendapatan BLU & 
• Menyusun laporan keuang- belanja BLU yang bersumber dari 

an sesuai SAP triwulanan pendapatan BLU ada lah: 
• Mengirimkan laporan ke-

• SPM Pengesahan BLU 
uangan sesuai SAP kepada 
UAPPA-E1*) • SP2D Pengesahan BLU 

• Mengirimkan laporan ke- Laporan keuangan sesuai SAP 

uangan sesuai SAK kepada triwulanan terdiri dari : 
Direktorat Jenderal Perben- • Laporan Realisasi Anggaran 
daharaan c.q. Direktorat • Neraca 
Pembinaan Pengelolaan Ke-
uangan BLU 

Semesteran/ • Menyusun laporan keuang- Laporan keuangan sesuai SAP 

Tahunan an sesuai SAP semesteran/ semesteran/tahunan terdiri dari: 

tahunan • Laporan Realisasi Anggaran, 

• Mengirim laporan • Neraca, 
keuangan sesuai SAP • Catatan atas Laporan Keuangan 
dilampiri dengan laporan Laporan keuangan sesuai SAK terdiri 
keuangan sesuai SAK ke dari: 
UAPPA-El 

• Laporan Realisasi 
Anggaran/Laporan Operasional 

• Neraca 
• Laporan Arus Kas 

• Catatan atas Laporan Keuangan 
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• Laporan Kinerja 

Dokumen sumber untuk mengkon-

versi Neraea (sesuai SAK) ke da lam 

Bagan Akun Standar & untuk mem-

bukukan Saldo Dana Lanear BLU 

adalah Memo Penyesuaian 

OJ UAPPA-El = Unit Akuntonsl Pembontu Pengguna Anggaran Eselon 1 

b_ Kewaj iban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) 

Periode Kegiatan Keterangan 

Bulanan • Menggabungkan ADK seluruh UAKPA di Penggabungan ADK 

bawahnya, termasuk Unit Akun-tansi dilakukan menggunakan 
BLU aplikasi Sistem Akuntansi 

• Membuat Ringkasan Laporan Keuangan In-stansi (SAl) tingkat 
BLU 

Eselonl 
• Mengirimkan ADK dan Ringkasan 

Laporan Keuangan BLU kepada UAPA*) 

Triwulanan • Mengirimkan Laporan Real isasi 
Anggaran dan Neraea ke pada UAPA 

Semesteran/ • Mengirim Laporan Realisasi Angga ran, Laporan keuangan sesua i 

Tahunan Neraea, Catatan atas Laporan SAK terdiri dari : 
Keuangan, dan dilampiri dengan lem- • Laporan Realisasi Ang-
bar muka (face) Laporan Keua ngan BLU garan/Laporan Opera-
sesuai SAK beserta ringkasannya sional 
kepada UAPA • Neraca 

• Laporan Arus Kas 

• Catatan atas Laporan 
Keua ngan 

• Laporan Kinerja 
OJ UAPA = Unit Akuntansl Pengguna Anggaran 
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c. Kewajiban Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) 

Periode Kegiatan Keterangan 

Bulanan • Menggabungkan ADK seluruh UAPPA-El di . lingkungannya 

• Membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU 

Semesteran • Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Catatan atas Laporan Keuangan, dan dilampiri 
dengan lembar muka (face) Laporan Keuangan BLU 
sesuai SAK beserta ringkasannya ke Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan. 

• Mengirimkan lembar muka (face) Laporan Keuangan 
BLU sesuai SAK beserta ringkasannya ke Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat 
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU 

Setiap semester dan tahunan, 
Direktorat Pembina an Pengelolaan 
Keuangan BLU akan mengirimkan 
Ringkasan Laporan Keuangan BLU 
kepada Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan. 

Berdasarkan mekanisme pelaporan 
yang telah diuraikan di atas, terlihat 
bahwa laporan keuangan BLU memang 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan 
kementerian negara/ lembaga sehingga 

KESIMPULAN 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan 
di atas, dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 

• BLU merupakan status yang diberi-

laporan keuangan BLU turut me
nentukan kualitas laporan keuangan 
kementerian negara/ lembaga yang 
bersangkutan. Atau dengan kata lain, 
kualitas laporan keuangan BLU juga 
akan mendukung kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga 
masing-masing unit akuntansi yang 
terkait dengan pelaporan BLU seperti 
diuraikan di atas harus secara cermat 
memahami segala aturan main yang 
telah ditetapkan se-hubungan dengan 
pelaporan keuangan terse but. 

kan kepada instansi pemerintah yang 
secara operasional menyedia-kan 
layanan publik. 

• Diberikan keleluasaan atau fleksi 
bilitas bagi BLU untuk mengelola 
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keuangan BLU sendiri, berbeda 
dengan instansi pemerintah biasa. 

• Walaupun mendapat fleksibilitas 
dalam pengelolaan keuangannya 
namun perencanaan, penganggaran, 
dan pertanggungjawaban keuangan 
BLU tetap merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari kementerian 
negara/lembaga yang secara teknis 
membawahinya. 

• Karena BLU merupakan bagian yang 
t idak terpisahkan dari kementerian 
negara/lembaga yang secara teknis 
membawahinya, maka dari sisi 
pertanggu·ngjawaban keuangannya, 
BLU diwajibkan untuk menyusun 
laporan keuangan yang berdasarkan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
supaya laporan keuangan tersebut 
dapat diintegrasikan ke dalam 
laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga yang secara teknis 
membawahinya. 

• Laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga yang termasuk 

Tulisan in; disarikan dari: 

didalamnya melaporkan pertang
gungjawaban keuangan BLU 
tersebut, dalam waktu 2 (dua) bulan 
seteloh berakhirnya tahun anggaran 
akan disampaikan kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktorat Jendera l 
Perbendaharaan yang selanjutnya 
akan dikonsolidasikan dengan 
seluruh laporan keuangan dari 
seluruh kementerian negara/ 
lembaga untuk menghasilkan 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

• Kualitas laporan keuangan BLU akan 
mendukung kualitas laporan 
keuangan kementerian negara/ 
lembaga, dan pada akhirnya akan 
mendukung juga kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat, atau 
dengan kata lain terdapat 
keterkaitan antara laporan keuangan 
BLU, laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 

(1) Undang-Undang namar 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
(2) Peraturan Pemerintnh nomar 23 tohun 2005 ten tang Penge/olaon Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

(3) Peraturan Menter; Keuangan namar 119/PMK.05/2007 ten tang Persyaratan 
Administratif Da/am Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instans; 
Pemer;ntah Untuk Menerapkan Pengelalaan Keuangan BW; 

(4) Peraturan Menteri Keuangan namar 76/PMK.05/2008 ten tang Pedaman Akuntans; 
dan Pelaporon Keuangan Badon (oyanan Umum; 

(5) Peraturan D;rektur lenderal Perbendaharaan namar PER-67/PB/2D07 ten rang Toto 
Cora Pengintegrasian Loporan Keuangan Badon Loyanan Umum ke do/am Loporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 

(R. Wiwin Istanti- Dil- APK) 
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KAS 01 BENOAHARA PENGELUARAN 

Salah satu temuan BPK-RI yang berulang dari tahun ke tahun adalah bahwa SAL yang 

disajikan pemerintah tidak dapat diyakini kewajarannya . Unsur-Jnsur pembetuk SAL 

terdiri dari antara lain Kas di Bank Indonesia, Kas di KPPN, Kas di Rekening Pemerintah 

lainnya dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran yang 

disajikan seluruh kementerian negara/lembaga (KL) berbeda dengan jumlah menurut 

laporan KPPP. Bagaimanakah upaya untuk mencegah perbedaan tersebut? 

Sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, "untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 
kementerian negara/lembaga/satuan 
kerja perangkat daerah kepada 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran dapat diberikan uang 
persediaan yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran". Selanjutnya, 
sesuai dengan Pasal 7 Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor 66 Tahun 2005 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
atas Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara: 

1. PA/KPA menerbitkan SPM-UP 
berdasarkan DIPA atas permintaan 
Bendahara Pengeluaran yang di
bebankan pada MAK transito. 

2. Berdasarkan SPM-UP dimaksud 
pada ayat (1), KPPN menerbitkan 
SP2D untuk rekening Bendahara 
Pengeluaran yang ditunjuk dalam 
SPM-UP. 

3. Penggunaan UP menjadi tanggung 
jawab Bendahara Pengeluaran. 

4. Bendahara Pengeluaran melakuk
an pengisian kembali UP setelah UP 
dimaksud digunakan (revolving) 
sepanjang masih tersedia dana 
dalam DIPA. 

5. Bagi bendahara yang dibantu oleh 
beberapa PUM, dalam pengajuan 
SPM-UP diwajibkan melampirkan 
daftar rincian yang menyatakan 
jumlah uang yang dikelola oleh 
masing-masing PUM. 

6. Sisa UP yang masih ada pada 
bendahara pada akhir tahun 
anggaran harus disetor kembali ke 
Rekening Kas Negara selambat
lambatnya tanggal 31 Desember 
tahun anggaran berkenaan. Setoran 
sisa UP dimaksud, oleh KPPN 
dibukukan sebagai pengembalian 
UP sesuai MAK yang ditetapkan. 

7. UP dapat diberikan dalam batas
batas sebagai berikut: 
a. UP dapat diberikan untuk 

pengeluaran-pengeluaran Be-
lanja Barang pada klasifikasi 
belanja 5211, S212, 5221, 5231, 
5241, dan 5811. 
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b. Diluar ketentuan pada butir a, 
dapat diberikan pengecualian 
untuk DIPA Pusat oleh Direktur 
Jenderal Perbendaharaan dan 
untuk DIPA Pusat yang 
kegiatannya berlokasi di daerah 
serta DIPA yang ditetapkan oleh 
Kepala Kanwil Ditjen Perben
daharaan oleh Kepala Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan setem
pat. 

c. UP dapat diberikan setinggi
tingginya: 
i. 1/12 (satu per duabelas) dari 

pagu DIPA menurut kla
sifikasi belanja yang diijinkan 
untuk diberikan UP, 
maksimal Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) 
untuk pagu sampai dengan 
Rp. 900.000.000 (sembilan 
ratus juta rupiah); 

ii. 1/18 (satu per delapanbelas) 
dari pagu DIPA menurut 
klasifikasi belanja yang di
ijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp.100.000.000 
(seratus juta rupiah) 
untuk pagu diatas 
Rp.900.ooo.000 (sembilan 
ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp.2.400.ooo.000 
(dua miliar empat ratus juta 
rupiah); 

iii. 1/24 (satu per duapuluh 
em pat) dari pagu DIPA me
nurut klasifikasi belanja yang 

diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp.200.000.oo0 
(dua ratus juta rupia h) untuk 
pagu diata; Rp . 
2.400.000.000 (dua miliar 
em pat ratus juta rupiah); 

d. Perubahan besaran UP di luar 
ketentuan pada butir c di
tetapkan oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. 

e. Pengisian kembali UP se-
bagaimana dimaksud pada butir 
c dapat diberikan apabila dana 
UP telah dipergunakan se
kurang-kurangnya 7 5% dari da
na UP yang diterima. 

f. Dalam hal penggunaan UP 
belum mencapai 75%, sedang
kan satker/SKS yang ber
sangkutan memerlukan pen
danaan melebihi sisa dana yang 
tersedia, satker/SKS dimaksud 
dapat mengajukan TUP dengan 
lS. 

8. SPP-TUP (Tambahan Uang Per
sediaan) : 
a. Rincian rencana penggunaan 

dana Tambahan Uang Per
sediaan dari Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat yang 
ditunjuk. 

b. Surat Pernyataan dari Kuasa 
Pengguna Anggaran atau 
pejabat yang ditunjuk bahwa: 
i. Dana Tambahan UP tersebut 

akan digunakan untuk ke
perluan mendesak dan akan 
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habis digunakan dalam 
waktu satu bulan terhitung 
sejak tanggal diterbitkan 
SP2D; Apabila terdapat sisa 
dana TUP, harus diseto rkan 
ke Rekening Kas Negara; 

ii. Tidak untuk membiayai 
pengeluaran yang 
seharusnya dibayarkan 
secara langsung. 

iii. Rekening Koran yang 
menunjukkan saldo terakhir. 

Pad a saat SP2D UP!TUP akan 
mengakibatkan .berpindahnya uang 
dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Bendahara Pengeluaran 
sejumlah nilai nominal SP2D yang 
diterbitkan, sejumlah uang tersebut 
akan dilaporkan pada Neraca Satuan 
Kerja dan KPPN sebagai Kas di 
Bendahara Pengeluaran dalam jumlah 
yang sama. 

Belanja atas penggunaan dana UP/TUP 
diakui pada saat pertanggungjawban 
penggunaan dana terse but. Sementara 
dana yang tidak digunakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku harus 
disetor kembali ke Kas Umum Negara. 

Sesuai dengan pasal 7 Peraturan 
Dirjen Pebendaharaan, sisa UP yang 
masih ada pada bendahara pada akhir 
tahun anggaran harus disetor kembal i 
ke Rekening Kas Negara selambat
lambatnya tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan. Setoran sisa UP 
dimaksud, oleh KPPN dibukukan 

sebagai pengembalian UP sesuai MAK 
yang ditetapkan. Sementara dana TUP 
apabila tidak habis digunakan dalam 
satu bulan, sisa dana yang ada pada 
bendahara, harus disetor ke Rekening 
Kas Negara. Apabila ketentuan 
terse but tidak dipenuhi kepada satker 
yang bersangkutan tidak dapat lagi 
diberikan TUP sepanjang sisa tahun 
anggaran berkenaan. 

Setiap akhir tahun, penyetoran sisa 
dana UP yang berada pada Kas 
Bendahara baik tunai maupun yang 
berada di dalam rekening bank/pos 
tetap diatur untuk mengingatkan 
semua pihak akan kewajibannya . 

Penyetoran kembali sisa UP oleh 
Satuan Kerja ke KPPN baik melalui 
mekanisme SPM/SP2D Nihil maupun 
penyetoran melalui bank persepsi akan 
dibukukan oleh satker dan KPPN 
sebagai pengurang Kas Bendahara 
Pengeluaran di Neraca keduanya . 

PENYEBAB PERBEDAAN 

Sampai dengan penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
Tahun 2008, saldo Kas Bendahara 
Pengeluaran yang dilaporkan 
Kementerian Negara/Lembaga selalu 
berbeda dengan saldo Kas Bendahara 
Pengeluaran yang dilaporkan KPPN. 
Kas Bendahara Pengeluaran 
berdasarkan laporan keuangan KL 
sebesar Rpl.136.391.348.696 dan Kas 
Bendahara Pengeluaran menurut 
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laporan keuangan seluruh KPPN 
sebesar minus Rp69S.S36.726.783 
yang merupakan selisih pengeluaran 
UP yang dibayarkan kepada satker 
sebesar Rp17.43S.722.030.008 dengan 
penerimaan pengembalian UP TAYL 
dan TAB oleh satker sebesar 
Rp.17.491.339.S87.044. 

Perbedaan antara saldo Kas Bendahara 
Pengeluaran menurut KL dengan 
Bendahara Umum Negara, disebabkan 
oleh beberapa hal, antar. lain: 

1. Satuan kerja menyetor bunga jasa. 
giro atas dana yang ada di rekening 
bendahara pengeluaran mengguna
kan akun Pengembalian Uang 
Persediaan. 

2. Satuan kerja menyetor pengem
balian belanja menggunakan akun 
Pengembalian Uang Persediaan. 

3. Bendahara menyetor dana yang ada 
di bendahara termasuk dana yang 
sudah dipertanggungjawabkan yang 
belum didistribusikan kepada yang 
berhak dengan menggunakan akun 
Pengembalian UP. 

4. Pajak penghasilan dan pajak 
pertambahan nilai yang dipungut 
oleh bendahara disetor ke kas 
negara dengan menggunakan akun 
Pengembalian UP. 

5. Satuan kerja menyetor penerimaan 
negara bukan pajak dengan 
menggunakan akun Pengembalian 
UP. 

Apabila kedua pihak membukukan 
dengan akun yang sama, kemungkinan 
perbedaan terse but tidak akan terjadi. 
Permasalahannya timbul karena satker 
membukukan sebagaimana mestinya 
sedangkan KPPN membukukan 
berdasarkan akun Pengembalian Uang 
Persediaan seperti yang disajikan pada 
Daftar Nominatif Penerimaan (DNP). 

PENYElESAIAN 

Perbedaan saldo tersebut harus segera 
diselesaikan agar SAL dapat diyakini 
kewajarannya kh.ususnya yang terkait 
dengan Kas Bendahara Pengeluaran. 
Upaya-upaya yang harus dilakukan 
antara lain adalah seperti berikut: 

1. Sesuai dengan pasal 9 Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Langkah-Iangkah Akhir Tahun, atas 
SSBP dan copy Nota Debet yang 
diterima dari Bendahara Pengeluar
an, Seksi Perbendaharaan melaku
kan pencocokan dengan data pada 
seksi Persepsi/Bendahara Umum. 

Setoran saldo dand oleh sa tuan 
kerja yang dilabeli akun Pe
ngembalian UP baik tahun berjalan 
maupun tahun anggaran yang lalu 
disetor melalui bank persepsi yang 
kemudian data-data penerimaan 
tersebut ditransfer ke KPPN melalu i 
Seksi Persepsi atau Seksi Bendahara 
Umum. Data setoran UP yang 
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selanjutnya oleh seksi persepsi atau 
seksi bendahara umum diserahkan 
ke seksi perbendaharaan untuk 
dicocokkan dengan kartu pe
ngawasan masing-masing satuan 
kerja. 

Apabila praktek pencocokan ini 
dilakukan secara baik, maka sudah 
pasti dapat ditemukan perbedaan 
antara yang disetor dengan yang 
seharusnya disetor. Dengan 
demikian potensi untuk berbeda 
dapat dicegah dengan cara 
melakukan penelitian a.tau 
mengklarifikasi ke satker apabila 
ditemukan perbedaan dimaksud. 

Apabila setoran dilakukan sekaligus, 
akan mempersulit seksi 
perbedaharaan untuk menentukan 
perbedaan tersebut disebabkan 
oleh setoran apa. Sedikit lebih 
mudah mengklasifikasi apabila 
setoran-setoran tersebut dilakukan 
terpisah walaupun akan susah 
menjustifikasi masuk akun apa 
kelebihan setoran tersebut. Pada 
sa at KPPN kesulitan menjustifikasi 
setoran terse but masuk akun yang 
mana, maka alangkah baiknya seksi 
perbendaharaan melakukan klari 
fikasi ke satker untuk memastikan 
akunnya. Berdasarkan klarifikasi 
dan tentunya diikuti nota koreksi 
dari satker, maka seksi persepsi 
atau bendahara umum melakukan 

perba ikan data-data setoran 
tersebut. 

2. KPPN, Kantor Wilayah Perben
daharaan, dan Direktorat Akun
tansi dan Pelaporan Keuangan 
dapat menemukan perbedaan pada 
saat rekonsiliasi dengan Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Ang
garan, Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran tingkat 
Wilayah, dan Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran 
Tingkat Eselon 1 dan Unit Akuntansi 
Pengguna Anggaran. 

3. Satuan kerja/unit baik satu · 
berbeda 
lingkup 

departemen ataupun 
tetapi masih dalam 
pemerintah pusat ataupun 
kerja pemerintah daerah. 

satuan 

Apabila setoran yang berlabel akun UP 
sudah dicocokkan datanya dengan 
Kartu Pengawasan oleh seksi per
bendaharaan dan telah diperbaiki 
datanya berdasarkan klarifikasi kepada 
satker, maka data persepsi/bendum 
yang diposting pada aplikasi seksi 
Verifikasi dan Akuntansi tidak serta 
merta dinyatakan dapat diyakini, oleh 
karenanya maka seksi vera masih tetap 
melakukan tugasnya untuk meyakin
kan laporan tersebut, antara lain: 

1. Mencetak 
penerimaan. 

register transaksi 

Register transaksi penerimaan yang 
dicetak dicocokkan dengan 
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dokumen sumber, seperti Surat 
Setoran Bukan Pajak (SSBP) 
termasuk SSBP yang sudah 
dikoreksi. Data-data yang t idak 
coeok kemudian diklarifikasi kepada 
seksi persepsi/bendum. 

2. Meneetak Neraea per masing
masing satuan kerja. 

Sa ldo Kas Bendahara Pengeluaran 
masing-masing sat ker yang 
disajikan pada neraea masing
masing satker dibandingkan 
dengan data ka rwas masing
masing. Apabila terdapat 
perbedaan, selanjutnya diklarifikasi 
ke seksi perbendaharaan. 

3. Seksi Vera melakukan rekonsiliasi 
dengan masing-masing satuan 
kerja . 

Seperti telah diatur dalam 
Peraturan Direktur lenderal 
Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 
2008, rekonsiliasi laporan ke
uangan t ingkat UAKPA dilakukan 
dengan KPPN setiap bulan. 

Rekonsiliasi antara satuan kerja 
dengan KPPN dilakukan dengan 
meneoeokkan data Neraea dan data 
laporan Realisasi Anggaran. 
Apabila terdapat perbedaan antara 
data penerimaan pengembalian 
uang persediaan yang dilaporkan 
satuan kerja dengan yang 
dilaporkan KPPN, maka perbedaan 

• 
tersebut harus ditelusuri misalnya 
ke : 
1. Akun Pendapa tan yang di

laporkan oleh satuan kerja. Hal 
terse but dapat terjadi, dimana 
setoran pendapatan digunakan 
kode akun Penerimaan Pe
ngembalian UP, akan tetapi 
dibukukan oleh satker sebagai 
pendapatan sedangkan oleh 
KPPN sebagai Penerimaan UP. 

2. Akun Pengembalian Belanja 
karena seringkali pengembalian 
belanja diperlakukan disetor 
dengan menggunakan kode 
akun Penerimaan Pengembalian 
Uang Persediaan. 

Cara yang sama juga dapat dilakukan 
apabila ditemukan perbedaan antara 
saldo kas bendahara pengeluran yang 
disajikan pad a Neraea satuan kerja dan 
Neraea per satker menurut data KPPN. 
Disamping rekonsiliasi yang dilakukan 
oleh satker dan KPPN, untuk 
menghindari ketidakakuratan data 
masih dilakukan rekonsiliasi di jenjang 
yang lebih tinggi seperti: 

a. Rekonsiliasi laporan keuangan 
tingkat UAPPA-W dilakukan 
dengan Kanwil Ditjen Perben
daharaan setiap triwulan. 

b. Rekonsiliasi laporan keuangan 
tingkat UAPPA-El dilakukan 
dengan Ditjen Perbendaharaan 
e.q. Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan setiap 
semester. 
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c. Rekonsiliasi laporan keuangan 

tingkat UAPA dilakukan dengan 
Ditjen Perbendaharaan setiap 
semester. 

KESIMPULAN 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 
yang lebih akurat dapat disajikan 
apabila semua pihak melaksanakan 
tugas dan fungsinya seperti: 
1. Seksi Perbendaharaan melakukan 

pencocokan data transaksi UP 
dengan Karwas UP masing-masing 
satker. Perbedaan antara keduanya 
harus diklarifikasi ke satker dan 
selanjutnya dilakukan perbaikan 
data oleh seksi persepsi/bendum. 

2. Satuan kerja menghasilkan laporan 
keuangan yang selanjutnya 

dikirimkan untuk dilakukan 
rekonsiliasi dengan data KPPN . 

3. KPPN dan satuan kerja melakukan 
rekonsiliasi dan menelusuri 
perbedaan yang akhirnya 
melakukan perbaikan data 
berdasarkan hasil penelusuran 
tersebut. 

Penyelesaian masalah-masalah yang 
terkait dengan Kas di Bendahara 
Pengeluaran akan berdampak semakin 
diyakininya kewajaran Sisa Anggaran 
Lebih yang dilaporkan dalam Laporan 

. Keuangan Pemerintah . Pusat, dan 
akhirnya akan menghasilkan LKPP yang 
opininya lebih baik dari disclaimer 
opinion yang kita terima selama ini. 

(Eli Tamba - Dit. APK) 
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ASET TETAP SEBELUM DISESUAIKAN: 

APA DAN BAGAIMANA 

Kali ini penulis akan mengajak pembaca untuk berkecimpung dalam materi SAI/SAK. 
Setiap bulan satuan kerja paling tidak mencetak laporan keuangan berupa laporan 
Realisasi Anggaran dan Neraca. 

Penulis pernah ditanya seorang 
pegawai pada suatu satuan kerja, 
"Mas, saya mengajukan SPM Uang 
Persediaan (UP) dan telah terbit SP2D. 
Kemudian SPM dan SP2D tersebut 
direkam dalam aplikasi SAKPA, dan 
dilakukan proses posting. Selanjutnya 
saya mencetak lRA. Ternyata lRA-nya 
kosong, apa ada program yang salah?" 
Ada pula yang bertanya, "Mas, kantor 
kami melakukan pengadaan komputer 
sebanyak 5 unit dengan nilai Rp60 juta. 
SPM dan SP2D terkait transaksi 
tersebut sudah direkam tetapi di 
neraca muncul perkiraan Perala tan 
dan Mesin Sebelum Disesuaikan Rp60 
juta. Mengapa bukan perkiraan 
komputer?" 

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah 
sebagian pertanyaan dari petugas 

akuntansi yang baru kenai dengan SAL 
Sebagian besar mereka dengan mudah 
dapat mengaplikasikan SAl, tetapi 
belum memahami siklus akuntansi SAl 
termasuk jurnal-jurnal yang 
terkomputerisasi. Karena mudahnya 
aplikasi SAKPA dijalankan, petugas 
akuntansi tidak memperhatikan 
pengaruh suatu transaksi terhadap 
laporan keuangan yang dihasilkan. 
Unluk ilu pad a kesempalan ini, penulis 
mengajak pembaca untuk sejenak 
mencermati isi laporan keuangan, 
khususnya neraca pada kelompok asel 
telap, berupa Asel Tetap Sebelum 
Disesuaikan. Sebagai ilustrasi, berikut 
contoh neraca suatu satuan kerja pad a 
kementerian negara/lembaga: 
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Satuan Kerja ABC 
Neraca 

Per 31 Desember 2008 

NAMA PERKIRAAN JUMLAH 

ASET 

ASETLANCAR 
Kas di Bendahara Pengeluaran 500.000 

JUMLAH ASET LANCAR 500.000 
ASETTETAP 

Peralatan dan Mesin 150.000.000 
Peralatan dan mesin Sebelum Disesuaikan 60.000.000 

JUMLAH ASET TETAP 210.000.000 
JUMLAHASET 210.500.000 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Uang Muka dari KPPN 500.000 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 500.000 
JUMLAH KEWAJIBAN 500.000 

EKUITAS DANA 

EKUITAS DANA INVESTASI 
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 210.000.000 

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 210.000.000 
JUMLAH EKUITAS DANA 210.000.000 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 210.500.000 

Pada ilustrasi di atas terlihat nilai aset 
tetap dalam akun Peralatan dan Mesin 
Rp.1S0.000.000 dan akun Peralatan 
dan Mesin Sebelum Disesuaikan 
Rp60.000.000. Apakah arti dari laporan 
ini? 

Sistem akuntansi instansi yang 
digunakan saat ini menggunakan jurnal 
standar yang sudah ditetapkan dalam 
perdirjen Perbendaharaan No.Per-

Ol/PB/200S tentang Pedoman Jurnal 
Standar dan Posting Rules Pada Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat. 

Jurnal Standar adalah dasar 
pencatatan dan pemrosesan transaksi 
anggaran, realisasi penerimaan dan 
pengeluaran, serta transaksi non 
anggaran. Posting rules bertujuan 
sebagai dasar perlakuan suatu 
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transaksi keuangan untuk meng
hasilkan laporan keuangan . 

Pada umumnya transaksi realisasi 
belanja dicatat oleh entitas akuntansi 
pada K/L dengan cara mendebet akun 
belanja/transfer dan mengkredit akun 
piutang dari KUN. Namun, untuk 
transaksi realisasi belanja modal, 
terdapat tambahan jurnal untuk 
mencatat aset tetap yang 
dibeli/dibangun dengan belanja modal 

Uraian 

Belanja Modal - Peralatan dan Mesin 

Piutang dari KUN 

Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan 

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 

Transaksi belanja modal dimaksudkan 
untuk perolehan aset tetap yang akan 
digunakan oleh pemerintah atau 
masyarakat. Untuk mengantisipasi 
kealpaan unit akuntansi, diciptakan 
akun Aset Tetap Sebelum Disesuaikan, 
yaitu : 

1. Tanah Sebelum Disesuaikan 
2. Peralatan dan Mesin Sebelum 

Disesuaikan 
3. Gedung dan Bangunan Sebelum 

Disesuaikan 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum 

Disesuaikan 
s. Aset Lainnya Sebelum Disesuaikan 

tersebut. Jurnal tambahan tersebut 
mendebet aset tetap sebelum 
disesuaikan dan mengkredit akun 
diinvestasikan dalam aset tetap. Jurnal 
tersebut disebut dengan jurnal 
korolari. 

Sebagai contoh satker ABC membeli 
peralatan dan mesin berupa komputer 
senilai Rp.60.000.000. Terhadap 
transaksi terse but, jurnal dalam 
aplikasi SAI-SAK sebagai berikut: 

Debet Kredit 

60.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

Akun-akun di atas sangat berguna 
untuk mengantisipasi ketidak
lengkapan data akuntansi. Adanya 
akun -akun tersebut dalam laporan 
instansi mengindikasikan bahwa pada 
periode tersebut ada pengadan aset, 
sementara asetnya belum dicatat 
dalam Sistem Akuntansi Instansi
Sistem Informasi Manajemen dan 
Akuntansi Barang Milik Negara (SAI
SIMAK-BMN) . Akun-akun tersebut jika 
"tidak disesuaikan" akan tersaji dalam 
Neraca seperti pada ilustrasi di atas . 
Bagaimanakah untuk mengatasi hal 
ini? 
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Struktur organisasi unit akuntansi 
instansi setidaknya memiliki petugas 
akuntansi dan petugas operator 
komputer. Apabila terdapat akun aset 
tetap sebelum disesuaikan pada 
neraca, maka hal ini merupakan 
tanggungjawab petugas akuntansi 
untuk menindaklanjuti. 

Harus dilakukan penerimaan data aset 
dari SIMAK BMN atas aset-aset yang 
diperoleh pada tahun berjalan. 
Demikian pula, bila terdapat data 
bawaan dari tahun sebelumnya. Akun 

. aset tetap sebelum disesuaikan tidak 
boleh terdapat pada laporan keuangan 
semester dan tahunan. Sehingga jika 
terdapat akun tersebut harus segera 
diselesaikan sebelum laporan 
keuangan disampaikan ke unit 
akuntansi yang lebih tinggi. 

Pada sa at aset tetap diakui, jurnal 
standar di SAl akan melakukan 
penyesuaian dengan mendebet 
perkiraan aset tetap yang sudah 
definitif, dan mengkredit akun 
diinvestasikan dalam aset tetap. Selain 
itu, terjadi proses pembatalan jurnal 
korolari yang pernah dibuat pada saat 

• 
terjadinya belanja modal, yaitu dengan 
mendebet akun diinvestasikan dalam 
aset tetap dan mengkredit akun aset 
tetap sebelum disesuaikan. Dengan 
demikian tidak ada lagi akun aset tetap 
sebelum disesuaikan pada neraca 
satuan kerja, tetapi sudah menjadi 
aset yang definitif, atau setidaknya 
menjadi aset Konstruksi Dalam 
Pengerjaan (dalam hal belanja modal 
dikeluarkan untuk memperoleh aset 
tetap, tetapi belum selesai 
pengerjaannya sampai dengan tanggal 
laporan). Sehingga akun yang mungkin 
akan dilaporkan di Neraca, yaitu: 

1. Tanah 
2. Peralatan dan mesin 
3. Gedung dan Bangunan 
4. Jalan, Irigasi dan jaringan 
5. Aset Tetap Lainnya 
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Kalau pada ilustrasi sebelumnya, 
petugas SIMAK BMN telah 
mengirimkan data aset tetap dan 
petugas SAK telah menerima data aset 
tetap dari SIMAK BMN, Neraca yang 
disajikan akan tampak sebagai berikut: 
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Satuan Kerja ABC 
Neraca 

Per 31 Desember 2008 

NAMA PERKIRAAN JUMLAH 

ASET 
ASETLANCAR 

Kas di Bendahara Pengeluaran 500.000 
JUMLAH ASET LANCAR 500.000 

ASETTETAP 
Pera lat an dan M esin 210.000.000 
JUMLAH ASETTETAP 210.000.000 

JUMLAHASET 210.500.000 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Uang Muka dari KPPN 500.000 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 500.000 

JUMLAH KEWAJIBAN 500.000 
EKUITAS DANA 

EKUITAS DANA INVESTASI 
Diinvest asikan Dalam Aset Tet ap 210 .000.000 
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 210.000.000 

JUMLAH EKUITAS DANA 210.000.000 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 210.500.000 

Untuk itu harus dipastikan bahwa 
neraca yang disajikan setiap akhir 
periode tidak mengandung akun aset 

tetap sebelum disesuaikan. Semoga 
catatan kecil ini dapat menjadikan 
laporan keuangan pemerintah semakin 
berkua litas. 

(Joko Sup,iyonto - Dit. APK) 

Halaman 147 



KliNIK AKUNTANSI 

1. Pertanyaan 

a. Kapan reviu atas laporan keuangan 
harus dilakukan? 

b. Sampai sejauh mana reviu dapat 
dilakukan? 

c. Apakah aturan yang mendasari reviu? 

Jawaban : 

a. Pelaksanaan reviu dilakukan secara 
para lei dengan pelaksanaan anggaran 
dan penyusunan laporan keuangan 
kementerian negara/lembaga. Aparat 
pengawasan intern membuat 
Pernyataan Telah Direviu atas laporan 
keuangan kementerian negara/ 
lembaga dan dilampirkan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan yang disampaikan 
ke Menteri Keuangan. Pernyataan 
Telah Direviu diterbitkan setidak
tidaknya seka li dalam seta hun 
terhadap laporan keuangan tahunan 
kementeria" negara/lembaga. 

b. Ruang lingkup reviu adalah sebatas 
penelaahan laporan keuangan dan 
catatan akuntansi. Hal ini diperlukan 
dalam rangka menguji kesesuaian 
antara angka-angka yang disajikan 
dalam laporan keuangan terhadap 
catatan, buku, laporan yang digunakan 
dalam sistem akuntansi di lingkungan 
kementerian negara/lembaga yang 
bersangkutan. Sasaran reviu adalah 

untuk memperoleh keyakinan bahwa 
laporan keuangan entita s pelaporan 
telah disusun dan disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerin
tah. 

c. lata cara reviu dan formulir reviu 
diatur di dalam Perdirjen No.44/PB/ 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reviu Laporan Keuangan Kemen
terian/Lembaga. 

2. Pertanyaan 

a. Salah satu pasal pada PMK 
171/PMK.OS/2007 menyatakan bahwa 
DJKN harus melaksanakan rekonsiliasi 
dengan Kanwil DJPBN. Bagaimana 
prosedur rekon ini? Dan bila terjadi 
selisih, bagaimana cara penelusuran 
data sumbernya? 

b. Siapakah yang menunjuk koord inator 
wilayah DK/TP? 

Jawaban: 

a. Saat ini, tengah dirancang aturan 
pelaksanaan rekonsiliasi DJKN dengan 
DJPB sesuai dengan PMK 
171/PMK.OS/2007. 

b. Koordinator wilayah Dekon/TP 
ditunjuk/ditentukan oleh Gubernur/ 
Kepala Daerah bekerjasama dengan 
Kanwil DJPB. 

3. Pertanyaan 

a. Beberapa akun tidak memiliki batasan 
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pengertian sehingga menimbulkan 
banyak penaksiran atas akun,akun 
terse but, seperti : Belanja Jasa Lainnya, 
Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya (521219), dan lain,lain. 

b. Kapan suatu belanja dikategorikan 
sebagai belanja pemeliharaan yang 
dikapitalisasi, sementara dokumen 
pendukung SPM berupa SPTB maupun 
resume kontrak tidak memberikan 
informasi tentang penambahan masa 
manfaat? 

c. Penjelasan lebih rinci atas akun Honor 
Tetap dan Honor Tidak Tetap? 

d. Biaya konsinyering meliputi sewa 
ruang, kate ring rna kanan, dan 
akomodasi hotel. Apabi la 
penagihannya dilakukan terpisah, 
maka akun yang digunakan 
disesuaikan dengan jenis belanjanya 
(sewa ruangan dibebankan ke belanja 
sewa). Namun bila biaya konsinyering 
dilakukan sebagai biaya paket, 
tentunya akun yang digunakan tidak 
dapat dipecah. Bagaimanakah solusi 
.erhadap masalah ini? 

e. Satker Dep. Pekerjaan Umum (SNVT 
Pengadaan Lahan) membebankan 
seluruh belanja pembelian ATK yang 
digunakan ke dalam belanja modal. 
Apakah tepat apabila seluruh biaya 
administrasi proyek pengadaan 
dibebankan ke belanja modal? 

Jawaban: 

a. Secara umum, kode akun 521119 
digunakan untuk menampung 

pengeluaran belanja barang 
operasional yang tidak bisa 
ditampung pada akun 52 1111, 
521112, 521113 521114. Akun 
521219 digunakan untuk 
menampung pengeluaran belanja 
barang non operasional yang tidak 
bisa ditampung pada akun 521211 
dan 521212. Demikian pula akun 
522119 digunakan untuk 
menampung pengeluaran belanja 
jasa yang tidak bisa ditampung pada 
akun 522111, 522112, 522113, 
522114 dan 522115. Dengan 
demikian, akun dengan akhiran 
angka 9 (sembilan) pada kelompok 
belanja ditujukan untuk mencatat 
pengeluaran yang belum 
terakomodasi dalam akun' akun yang 
ada. 

b. Pada saat ini telah terbit Perdirjen 
Perbendaharaan No.08/2009 
tentang Penambahan dan 
Perubahan BAS lampiran VI, yang 
menyatakan bahwa Belanja 
Pemeliharaan yang dikapita lisasi 
(535xxx) sudah tidak digunakan lagi, 
dan sebagai penggantinya adalah 
Belanja Modal t erkait (53xxxx) . Hal 
101 dilandasi pemikiran bahwa 
belanja setelah pengadaan aset bila 
memenuhi syarat kapitalisasi, masuk 
ke dalam belanja modal atas aset 
terse but. 

c. Penjelasan Honor Tetap dan Honor 
Tidak Tetap sudah cukup jelas 
terakomodasi dalam Bagan Akun 
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Standar. Untuk Honor Tidak Tetap, 
mulai tahun 2009, dibebankan 
kepada Belanja Barang (52xxxx), dan 
bukan tielanja Pegawai (Slxxxx). 

d. Umumnya biaya pelaksanaan 
kegiatan seperti konsinyering sudah 
termasuk dalam satu paket sehingga 
bisa digabung dalam satu akun, yaitu 
521219, kecuali untuk biaya 
perjalanan dinas dibebankan 
tersendiri pada akun 524xxx. 

e. Tidak tepa!. Sesuai dengan prinsip 
harga perolehan, semua jenis 
pengeluaran sampai dengan aset 

. tetap tersebut (dalam hal ini lahan) 
bisa digunakan merupakan belanja 
modal. Namun demikian, untuk 
biaya administrasi proyek 
(pembelian ATK dan supplies kantor) 
agar dibebankan kepada belanja 
barang non operasional lainnya 
(521219) . 

4. Pertanyaan 

Pada transaksi pemindahbukuan intern 
KPPN, tanggal nota debet pelimpahan 
PBB/BPHTB dari Bank Persepsi tidak 
sarna dengan tanggal nota kredit dari BO 
III. Akibatnya terjadi selisih pada 
transaksi pemindahbukuan intern KPPN 
ini. 

Apa yang harus dilakukan oleh KPPN, 
mengingat nota debet dan nota kredit 
tersebut menjadi dokumen sumber? 

lawaban : 

Hal tersebut dapat dijelaskan pada daftar 
selisih . Selanjutnya perlu dilakukan 
rekonsiliasi antara bank persepsi PBB & 
BPHTB, BO III dan KPPN . 

5. Pertanyaan 

a. Apakah Pendapatan lasa Lembaga 
Keuangan (lasa Giro) 423221 dapat 
dibukukan di masing-masing depar
temen? 

b. Bagaimana perlakuan atas 
pengembalian belanja gaji? 

c. Apakah pengeluaran yang seharusnya 
menggunakan akun 521114 dapat 
dieatat dalam akun belanja 521119? 

d. Apakah pengertian crash program 
pada akun 521219? 

e. Apakah belanja jasa protesi dapat 
dimasukkan dalam honor output 
kegiatan? 

t. Apakah penambahan daya Iistrik 
masuk belanja barang (52xxxx) atau 
belanja modal (53xxxx)? 

lawaban: 

a. Pendapatan lasa Lembaga Keuangan 
(lasa Giro) 423221 merupakan 
pendapatan yang bersifat umum, 
sehingga dapat dibukukan di masing
masing Departemen/Lembaga. 

b. Bila potongan tersebut merupakan 
pengembalian belanja dalam tahun 
anggaran berjalan, maka akun untuk 
pengembalian belanja tersebut adalah 
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kelompok 5111xx. Sedangkan bila 
potongan terse but adalah untuk 
pengembalian belanja tahun anggaran 
yang lalu maka akun yang digunakan 
ada lah 423911 (Penerimaan kembali 
Belanja Pegawai Pusat TAYL) 

c. Harus dipahami bahwa akun yang 
berakhiran angka 9 (sembi Ian) dalam 
akun belanja ditujukan untuk 
menampung pengeluaran yang belum 
terakomodasi dalam akun-akun yang 
ada, sehingga kasus tersebut di atas 
tidak diperkenankan. 

d. Crash progrom adalah kegiatan 
bersifat insidentil dan tidak terus 
menerus. 

e. Honor jasa profesi (522115) tidak bisa 
dikategorikan sebagai honor output 
kegiatan (521213) karena besaran tarif 
berbeda dan didasarkan pada 5BU. 
Sedangkan honor yang 

dibayarkan kepada tenaga ke rja Non
PNS tidak dapat dikategorikan sebagai 
belanja pegawai dan dibebankan 
pada akun Belanja Keperluan 
Perkantoran 52111l. 

f. Penambahan daya listrik akan 
menambah kapasitas daya listrik, 
misalnya dari 2.200W menjadi 3.600W. 
5elama hal Inl memenuhi nilai 
minimum kapitalisasi, maka harus 
dikeluarkan dari Belanja Modal (53). 
Alokasi biaya tergantung pada saat 
pengadaan awal. Apabila pengadaan 
awal merupakan pengadaan gedung 
dan bangunan maka dialokasikan pada 
akun 53311X. 
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