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LAPORAN KEUANGAN BUN 

K
ekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan bag ian dari kekuasaan 
pemerintahan yang dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang 
meliputi kewenangan yang bersilat umum dan kewenangan yang bersilat 
khusus. Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Presiden menguasakan 

sebagian dari kekuasaannya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola liskal dan 
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 
Sejak tahun 2004, Kementerian Negara/Lembaga (KL) selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang telah menyusun laporan keuangan yang kemudian 
disebut Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKlL) . Menyadari bahwa 
transparansi dan akuntablitas harus semakin ditingkatkan dan untuk memenuhi 
peraturan peundang-undangan, maka Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara (BUN) telah menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 
Tahun Anggaran 2008 untuk pertama kalinya . Bagaimana proses penyusunannya dan 
kesulitan apa yang dihadapi dalam penyusunan LKBUN akan dibahas dalam tulisan ini. 

Sesuai dengan Pasal 8 Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, dalam rangka 
pelaksanaan kekuasaan atas 
pengelolaan liskal , Menteri Keuangan 
mempunyai tugas antara lain 
melaksanakan lungsi bendahara umum 
negara. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, 
Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara berwenang : 

a. Menetapkan kebijakan dan 
pedoman pelaksanaan anggaran; 

b. Mengesahkan dokumen pelak-
sanaan anggaran; 

c. Melakukan pengendalian pelak
sanaan anggaran negara; 

d. Menetapkan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas negara; 

e. Menunjuk bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya dalam rangka 
pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran anggaran negara; 

I . Mengusahakan dan mengatur 
dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan anggaran negara; 

g. Menyimpan uang negara; 

h. Menempatkan uang negara dan 
mengelola/menatausahakan inves
tasi; 
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i. Melakukan pembayaran 
sarkan permintaan 

berda
pejabat 

Pengguna Anggaran ; 

j. Melakukan pinjaman dan 
memberikan jaminan atas nama 
pemerintah; 

k. Memberikan pinjaman atas nama 
pemerintah; 

I. Melakukan pengelolaan utang dan 
piutang negara; 

m. Mengajukan rancangan peraturan 
pemerintah tentang standar 
akuntansi pemerintahan; 

n. Melakukan penagihan piutang 
negara; 

o. Menetapkan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan negara; 

p. Menyajikan informasi keuangan 
negara; 

q. Menetapkan kebijakan dan pe
doman pengelolaan serta peng
hapusan barang milik negara; 

r. Menentukan nilai tukar mata uang 
asing terhadap rupiah dalam 
rangka pembayaran pajak; 

s. Menunjuk pejabat Kuasa 
dahara Umum Negara. 

Entitas Pelaporan BU N 

Entitas Pelaporan adalah 
pemerintahan yang terdiri dari 
atau lebih entitas akuntansi 

Ben-

unit 
satu 
yang 

menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib me-
nyampaikan laporan pertanggung-
jawaban berupa laporan keuangan. 
Sedangkan Entitas akuntansi adalah 
unit pemerintahan pengguna anggaranl 
pengguna barang dan oleh karenanya 
wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan. 

Entitas Pelaporan umumnya mem
punyai ciri-ciri: 

a. Entitas tersebut dibiayai oleh 
APBN atau dibiayai oleh APBD 
atau mendapat pemisahan ke
kayaan dari anggaran, 

b. Entitas tersebut dibentuk dengan 
peraturan perundang-undangan, 

c. Pimpinan Entitas tersebut adalah 
pejabat pemerintah yang diangkat 
atau pejabat negara yang ditunjuk 
atau yang dipilih oleh rakyat, dan 

d. Entitas tersebut membuat 
pertanggungjawaban baik lang
sung maupun tidak langsung 
kepada wakil rakyat sebagai pihak 
yang menyetujui anggaran. 

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1 ) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, Entitas 
Pelaporan terdiri dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah daerah; 
c. Kementerian Negara/Lembaga; 
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d. Bendahara Umum Negara. 

Selanjutnya disebutkan bahwa Ben
dahara Umum Negara selaku Entitas 
Pelaporan wajib menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan dan 
laporan kine~a . 

Komponen LKBUN 

Sebagaimana telah dijelaskan pada 
Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 
2004, Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara 
menyelenggarakan akuntansi atas 
transaksi keuangan, aset, utang, dan 
ekuitas dana termasuk transaksi 
pembiayaan dan perhitungannya. 
Kemudian, Pasal 55 ayat (2) huruf c 
menyatakan bahwa Menteri Keuangan 
selaku BUN menyusun Laporan Arus 
Kas. 

Seperti disebutkan di atas, bahwa 
Menteri Keuangan selaku BUN juga 
mempunyai kewenangan yang 
berdampak terhadap timbulnya aset 
misalnya Kas, Piutang, Investasi dan 
Utang baik yang segera jatuh tempo 
maupun Utang yang jatuh temponya 
lebih dari satu tahun. 

Kewenangan Menteri Keuangan selaku 
BUN juga berdampak terhadap 
te~adinya realisasi anggaran yang 
memang dari sifatnya hanya dapat 
dilakukan oIeh BUN (dalam hal ini juga 
berfungsi sebagai Pengguna Anggaran 

BUN) misalnya membayar bunga, 
subsidi , pembayaran utang, melakukan 
investasi dan lain sebagainya. 

Sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, 
bahwa laporan keuangan BUN setidak
tidaknya terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Mekanlsme Penyullunan LKBUN 

Laporan Keuangan BUN merupakan 
konsolidasian dari seluruh Laporan 
Keuangan entitas akuntansi yang 
dikategorikan sebagai BUN. 
Pengkonsolidasian laporan keuangan 
dilakukan melalui Sistem Akuntansi 
Bendahara Umum Negara (SABUN) 
seperti dapat dilihat dalam bagan 
berikut: 

[-
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Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 171 Tahun 2007, SA-BUN 
dapat dibedakan menjadi Sistem 
Akuntansi Pusat (Si-AP), Sistem 
Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah 
(SA-UPH), Sistem Akuntansi Investasi 
Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi 
Penerusan Pinjaman (SA-PP), Sistem 
Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), 
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan 
Belanja Lainnya (SA-BSBL), Sistem 
Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), 
dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya 
(SA-BL). 

Sistem Akuntansi Pusat 

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah 
serangkaian prosedur manual maupun 
yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pada Kementerian 
Keuangan selaku BUN. 

SiAP dilaksanakan pada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan selaku 
Kuasa BUN yang selanjutnya 
dilaksanakan Direktorat PKN dan 
KPPN. SiAP menghasilkan laporan 
keuangan berupa Laporan Arus Kas 
dan Neraca. 

Laporan Arus 
informasi yang 
penerimaan kas 

Kas menyajikan 
berkaitan dengan 
oleh BUN dan 

pengeluaran kas melalui BUN yang 
dibedakan ke dalam empat aktivitas, 
yaitu Aktivitas Operasi , Aktivitas 
Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas 
Pembiayaan, dan Aktivitas Non 
Anggaran. 

Neraca menyajikan informasi Kas, 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), 
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA). Kas terdiri dari Kas KPPN 
yang ada pad a Bank Operasional dan 
persepsi, Kas yang ada pad a RKUN, 
Kas pada Rekening Pemerintah 
Lainnya (RPL), dan Kas di Bendahara 
Pengeluaran. 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara 
dan KPPN menyampaikan datanya 
kepada Sub Direktorat Akuntansi Pusat 
pada Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan untuk 
dikonsolidasikan dan dikirimkan ke SA 
BUN. 

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah 
dan Hibah 

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah 
dan Hibah (SA-UPH) adalah 
serangkaian prosedur manual maupun 
yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pengakuan, 
pencatatan, pengikhtisaran, serta 
pelaporan posisi operasi utang 
pemerintah, penerimaan dan 
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pengeluaran pembiayaan serta 
penerimaan hibah. 

SA-UPH dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 
yang menghasilkan LRA dan Neraca. 

Laporan Realisasi Anggaran me
nyajikan informasi pembayaran bunga 
dan belanja terkait utang, penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan serta penerimaan hibah. 

Neraca menyajikan posisi utang baik 
jangka pendek maupun jangka panjang 
dan Akumulasi Selisih Kurs dan lain 
sebagainya yang terkait utang. 

Laporan Realisasi Anggaran dan 
Neraca yang dihasilkan SA-UPH 
dikirimkan ke SABUN. 

Sistem Akuntansi Investasi 
Pemerintah 

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah 
(SA-IP) adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, 
pengakuan, pencatatan , pengikhti-
saran, serta pelaporan posisi investasi 
pemerintah. 

SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
sebagai unit yang menjalankan 
penatausahaan dan pelaporan 
investasi pemerintah yang 

menghasilkan Laporan Realisasi 
Anggaran dan Neraca. 

Laporan Realisasi Anggaran me
nyajikan informasi penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan yang terkait 
dengan investasi , misalnya penge
luaran dalam rangka penyertaan 
pemerintah pad a perusahaan negara 
dan penerimaan dari divestasi. 

Neraca menyajikan informasi tentang 
posisi penyertaan pada perusahaan 
negara dan lembaga internasional. 

LRA dan Neraca yang dihasilkan dari 
SA-IP dikirimkan ke SA-BUN . 

Sistem Akuntansi Penerusan 
Pinjaman 

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman 
(SA-PP) adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, 
pengakuan, pencatatan, pengikhtisar
an, serta pelaporan posisi penerusan 
pinjaman. 

SA-PP diterapkan untuk menangani 
transaksi penerusan pinjaman dan 
pengembalian pinjaman termasuk 
biaya atas penerusan pinjaman. 

SA-PP dilaksanakan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan c.q 
Direktorat Sistem Manajemen Investasi 
(SMI) yang menghasilkan Laporan 
Realisasi Anggaran dan Neraca. 
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LRA menyajikan informasi realisasi 
pinjaman yang diteruspinjamkan, 
pengeluaran dana bergulir, dan 
pelunasan pinjaman dan pengem
balian dana bergulir, dan informasi 
lainnya yang terkait dengan penerusan 
pinjaman dan dana bergulir. 

Neraca menyajikan informasi me
ngenai posisi kas yang tersedia, 
outstanding dana bergulir, piutang 
penerusan pinjaman dan pas neraca 
lairinya yang terkait dengan penerusan 
pinjaman dan dana bergulir. 

LRA dan Neraca yang dihasilkan dari 
SA-PP dikirimkan ke SA-BUN. 

Sistem Akuntansi Transfer ke 
Daerah 

Sistem Akuntansi Transfer ke Oaerah 
(SA-TO) diterapkan untuk menangani 
transaksi transfer kepada pemerintah 
daerah yang berupa dana perimbangan 
dan dana otonomi khusus dan 
penyeimbang. 

SA-TO dilaksanakan oleh Oirektorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan 
(OJPK) yang menghasilkan Laporan 
Realisasi Anggaran dan Neraca. 

Laporan Realisasi Anggaran 
menyajikan informasi realisasi dan 
anggaran Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi 
Hasil SOA, Dana Otonomi Khusus dan 

lain sebagainya yang terkait dengan 
transfer ke daerah. 

Neraca menyajikan informasi mengenai 
dana yang dibatasi penggunaannya 
dan utang piutang yang terkait dengan 
dana transfer. 

LRA dan Neraca yang dihasilkan 
SA-TO dikirimkan ke SABUN . 

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi 
dan Belanja Lainnya 

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan 
Belanja Lainnya (SA-BSBL) adalah 
serangkaian prosedur manual maupun 
yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan atas transaksi keuangan 
pusat pad a Kementerian 
Negara/Lembaga dan Menteri 
Keuangan selaku Pengguna Anggaran 
Pembiayaan dan Perhitungan. 

SA-BSBL mencatat transaksi keuangan 
pusat pada Kementerian Negaral 
Lembaga selaku kuasa pengguna 
anggaran belanja subsidi dan belanja 
lainnya. Transaksi keuangan pusat 
adalah transaksi keuangan yang 
dilakukan oleh BUN yang merupakan 
kewajiban pemerintah atas suatu 
kegiatan yang tidak dilakukan 
Kementerian Negara/Lembaga. 
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SA-BSBL dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA) yang 
menghasilkan LRA dan Neraca. 

LRA menyajikan informasi mengenai 
anggaran dan realisasi belanja subsidi 
dan belanja lainnya, sedangkan neraca 
menyajikan posisi aset baik lancar 
maupun aset tetap hasil pengadaan 
belanja subsidi dan belanja lainnya. 
Informasi mengenai dana cadangan 
atas subsidi yang belum dibayarkan 
juga disajikan neraca BSBL. 

LRA dan Neraca yang dihasilkan 
SA-BSBL dikirimkan ke SABUN. 

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus 

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus 
(SA-TK) diterapkan untuk menangani 
transaksi : 

1. pendapatan melalui rekening BUN 
yang selama ini dikoordinasikan 
Direktorat PNBP-DJA seperti 
penerimaan PNBP Panas Bumi, 
Migas, dan lain sebagainya; 

2. penerimaan dan pengeluaran jasa 
perbendaharaan, misalnya belanja 
atas bank operasional maupun 
bank persepsi , penerimaan bunga 
atas dana penempatan, bunga atas 
dana di Bank Indonesia dan di 
bank/pos operasionallpersepsi di 
KPPN . 

3. Pengeluaran yang berhubungan 
dengan keanggotaan internasional , 
misalnya iuran keanggotaan, 
pengeluaran penyertaan pad a 
lembaga internasional , penyertaan 
pad a lembaga internasional, dan 
utang yang terkait dengan 
penyertaan pad a lembaga 
internasional tersebut. 

4. Pengeluaran yang berhubungan 
dengan permasalahan hukum 
internasional. 

Transaksi pemerintah lainnya yang 
termasuk transaksi khusus lainnya 
adalah penambahan pengurang 
dan posisi aset pemerintah yang 
tidak dilaporkan oleh Kementerian 
Negara/Lembaga, misalnya aset 
Cina, aset dalam tim pemberesan, 
posisi cadangan beras peme
rintah , utang tunjangan hari tua , 
dan lain sebagainya . 

SA-TK dilaksanakan di beberapa 
unit Departemen Keuangan yang 
menghasilkan LRA dan Neraca. 

LRA menyajikan informasi belanja , 
pendapatan, dan pembiayaan yang 
terkait dengan penyertaan pada 
lembaga internasional , sedangkan 
neraca menyajikan informasi 
persediaan berupa cadangan 
beras pemerintah, penyertaan 
pada lembaga internasional, aset 
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tetap yang dikelola BUN, utang 
terkait dengan penyertaan pada 
lembaga internasional , dan utang 
tunjangan hari tua . 

Sistem Akuntansi Badan Lainnya 

Sistem Akuntansi Badan Lainnya 
(SA-BL) diterapkan untuk menangani 
transaksi seperti : Bank Indonesia, 
Otorita Batam, LPS, Taman Mini 
Indonesia Indah, Otorita Asahan, 
Badan Pengelola Gedung Manggala 
Wanabakti , Yayasan Gedung Veteran, 
Badan Hukum Perguruan Tinggi, Dana 
Abadi Umat, Rekening Bapertarum dan 
lain sebagainya. 

SA-BL dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan c.q 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan yang menghasilkan Neraca. 

Neraca menyajikan informasi mengenai 
aset Investasi Permanen, dana yang 
dibatasi penggunaannya, dan aset atau 
kewajiban lainnya yang berasal dari 
badan lainnya. 

Neraca yang dihasilkan SA-BL 
disampaikan ke SA-BUN. 

Laporan Konsolidasian BUN 

Seperti dijelaskan sebelumnya, Lapor
an Keuangan BUN setidak-tidaknya 
terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan tersebut disusun 
dengan mengkonsolidasikan seluruh 
laporan keuangan dari entitas 
akuntansi BUN. 

Konsolidasian dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

1. Pos-pos LRA dan Neraca yang 
sam a pada masing-masing laporan 
keuangan entitas akuntansi BUN 
dijumlahkan/dikurangkan. 

2. Pos-pos yang saling berhubungan 
antara entitas akuntansi BUN 
dilakukan eliminasi, misalnya dana 
cadangan pada SiAP (data PKN) 
dieliminasi dengan pos dana yang 
dibatasi penggunaannya pada 
laporan keuangan yang dihasilkan 
SA-TK. 

Selanjutnya LKBUN konsolidasi 
dikonsolidasikan dalam LKPP. 

Referensi: 

1. Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 
Tahun 2004 ten tang Per
bendaharaan Negara 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan 
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Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

4. Peraturan Pemerintah Nemer 
24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah. 

5. Peraturan Menteri Keuangan 

Nemer 171 Tahun 2007 
tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaperan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

(Eli Tamba, kasubdit pada 

Direkterat API<) 
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AKUNTABILITAS PENGELOLAAN 

ASET DEKONSENTRASIITUGAS PEMBANTUAN 

Dana dekonsentrasi/tugas pembantuan menunjukkan tren peningkatan yang 
signifikan dari tahun ke tahun, namun ternyata peningkatan ini belum diikuti oleh 
pengelolaan yang akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan. 

Mengenal DekonsentrasilTugas 
Pembantuan 

Untuk mempermudah pemahaman kita 
terhadap pengelolaan aset dekon
sentrasiltugas pembantuan, kita awali 
dengan mengenal apa yang dimaksud 
dengan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan, yang dipayungi secara 
hukum dengan Undang-Undang (UU) 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pe
merintah Pusat dan Daerah. Yang di
maksud dengan "dekonsentrasi" yaitu 
pelimpahan wewenang pemerintah pu
sat kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah dan/atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu dengan 
kewajiban melaporkan dan memper-
tanggungjawabkan pelaksanaannya. 
Sedangkan "dana dekonsentrasi" 
merupakan dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh 
gubernur sebagai wakil pemerintah 
yang mencakup semua penerimaan 
dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan dekonsentrasi, tidak 
termasuk dana yang dialokasikan 

untuk instansi vertikal pusat di daerah. 
Dari definisi di atas, terlihat bahwa 
sebagai im-plementasi atas kegiatan 
dekonsentrasi timbullah dana dekon
sentrasi yang berasal dari APBN , yang 
selain berupa belanja akan timbul pula 
aset yang diperoleh dari dana 
dekonsentrasi ini atau dikenal sebagai 
aset dekonsentrasi. 

Adapun yang dimaksud dengan "tug as 
pembantuan" yaitu penugasan dari 
pemerintah kepada daerah dan/atau 
desa, dari pemerintah propinsi kepada 
kabupaten, atau kota dan/atau desa, 
serta dari pemerintah kabupaten atau 
kota kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu dengan kewajiban me-
laporkan dan mempertanggung-
jawabkan pelaksanaannya kepada 
yang menugaskan. Sedangkan "dana 
tugas pembantuan" adalah dana yang 
berasal dari APBN yang dilaksanakan 
oleh daerah dan desa yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan tugas 
pembantuan. Sama halnya dengan 
kegiatan dekonsentrasi di atas, 
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sebagai implementasi atas kegiatan 
tugas pembantuan timbullah dana 
tugas pembantuan yang berasal dari 
APBN , yang selain berupa belanja 
akan timbul pula aset yang diperoleh 
dari dana tugas pembantuan ini atau 
dikenal sebagai aset tugas pem
bantuan. 

Pengelolaan dekonsentrasi/tugas pem
bantuan menurut Pasal 9 dan Pasal 10 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasil 
Tugas Pembantuan, meliputi prinsip 
pendanaan, perencanaan, pengang
garan, penyaluran, dan pelaksanaan, 
serta pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) hasil pelaksanaan dekon
sentrasi/tugas pembantuan. 

Satu hal mendasar yaitu bahwa UU 
mewajibkan adanya pertanggung
jawaban yang harus dilakukan oleh 
satuan kerja penerima dana kepada 
yang menugaskan. Namun, pada 
prakteknya, pertanggungjawaban 
pengelolaan dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuan maupun pertanggung
jawaban aset yang berasal dari 
dekonsentrasi/tugas pembantuan be
lum berjalan sesuai yang diharapkan. 
Artikel ini akan menitikberatkan pad a 
pembahasan seputar akuntabilitas 
pengelolaan aset dekonsentrasi/tugas 
pembantuan dan tidak membahas dari 

sudut pandang pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran dana 
dekonsen-trasi/tugas pembantuan. 

Pengelola Aset Dekonsen-
trasilTugas Pembantuan 

Sebagaimana uraian di atas, aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan me
rupakan BMN yang diperoleh dari dana 
dekonsentrasiiltugas pembantuan. 
Pengelola aset dekonsentrasi/tugas 
pembantuan meliputi Kementerian 
Negara/Lembaga (KL) dengan program 
dan kegiatan yang akan didekon
sentrasikan dan ditugaskan, serta 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait. 

Secara akuntansi, entitas pengelola 
dekonsentrasi/tugas pembantuan ter
sebut diorganisasikan sebagai unit 
akuntansi yang dibentuk dalam rangka 
pengelolaan aset dekonsentrasiltugas 
pembantuan dan wajib menyusun 
laporan dengan menggunakan Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 
Jenjang unit akuntansi terkait dengan 
pelaporan aset dekonsentrasiltugas 
pembantuan adalah sebagai berikut: 
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Unit Dana 
Output 

Akuntansi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 
Unit Satuan Kerja Satuan Kerja • Dattar Barang Kuasa 
Akuntansi Perangkat Perangkat Daerah Pengguna (DBKP) 
Kuasa Daerah (SKPD) yang • Laporan Barang Kuasa 
Pengguna (SKPD) yang mendapat alokasi Pengguna Semesteran 
Barang mendapat dana tugas (LBKPS) 
(UAKPB) alokasi pembantuan • Laporan Barang Kuasa 

dana Pengguna Tahunan 
dekonsentrasi (LBKPT) 

• Jurnal Transaksi BMN 

• Laporan Manajeriallainnya 

Unit Dinas pad a Dinas pad a • Dattar Barang Pembantu 
Akuntansi Pemerintah Pemerintah Pengguna-Wilayah (DBPP-
Pembantu Provinsi yang Daerah yang ditunjuk W) 
Pengguna ditunjuk • Laporan Barang 
Barang Pembantu 
Wilayah Pengguna-Wilayah 

(UAPPB- W • Laporan Barang Pembantu 
Pengguna-Wilayah Tahunan 
(LBPP-WT) 

• Laporan Manajeriallainnya 

Unit Eselon I Eselon I • Dattar Barang Pembantu 
Akuntansi Kementerian Kementerian Pengguna-Eselon I (DBPP-
Pembantu Negara/Lemba Negara/Lembaga • Laporan Barang Pembantu 
Pengguna ga yang yang bersangkutan Pengguna-Eselon I 
Barang 

bersangkutan Semesteran (LBPP-E1S) 
Eselon I • Laporan Barang Pembantu 
(UAPPB-E1) Pengguna-Eselon I Tahunan 

(LBPP-EH) 
• Laporan Manajerial lainnya 
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Unit Dana 
Akuntansl Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 

Output 

Unit Kementerian Kementerian • Oaftar Pengguna Barang 
Akuntansi Negara/Lemba Negara/Lembaga (OPB) 
Pengguna ga yang yang bersangkutan • Laporan Barang 

Pengguna Semesteran Barang 
(UAPB) 

bersangkutan 

Alur pelaporan aset dekonsen
trasi/tugas pembantuan dapat digam-

I 
UAKPB 

_[ ~;PPB I_ (DekonlTP) 

SKPD Gubemur 
ProvinsilKabupaten/Kota 

Pertanggungjawaban aset dekon
sentrasi/tugas pembantuan dilakukan 
secara berjenjang dimulai dari SKPO 
yang memperoleh dana dekonsentrasil 
tugas pembantuan, UAPPB Wilayah, 
UAPPB Eselon I, kemudian dikonso
lidasikan dengan seluruh barang milik 
negara yang berada di bawah UAPB, 
dan kemudian dikirimkan kepada 
Menteri Keuangan berupa Laporan 

+ 
UAPPB 
-El 

(LBPS) 
• Laporan Barang Pengguna 

Tahunan (LBPT) 

• Laporan Manajeriallainnya 

barkan secara sederhana sebagai 
berikut: 

- EJ- EJ 
Eselon 1 Kll KlL Menteri 

Keuangan 

Barang Milik Negara. Hal ini juga 
sejalan dengan Pasal 30 dan Pasal 59 
PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
OekonsentrasifTugas Pembantuan, ya
itu bahwa pertanggungjawaban dan 
pelaporan dekonsentrasiltugas pem
bantuan mencakup aspek manajerial 
dan aspek akuntabilitas, dimana aspek 
akuntabilitas terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan 
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atas Laporan Keuangan, dan Laporan 
Barang. 

Implikasi Kegiatan Fisik/Non- Fisik 
terhadap Pengelolaan Aset 

Pendanaan dalam rangka dekon
sentrasi dialokasikan untuk kegiatan 
yang bersifat non fisik, sedangkan 
pendanaan dalam rangka tug as 
pembantuan dialokasikan untuk 
kegiatan yang bersifat fisik sesuai 
dengan Pasal 20 dan Pasal 49 PP 
Nomor 7 Tahun 2008. 

Kegiatan non fisik dana dekonsentrasi 
selain menghasilkan output yang 
berupa hasil kegiatan koordinasi, 

perencanaan, fasilitasi , pelatihan, 
pembinaan, pengawasan, dan pengen
dalian, ternyata juga menghasilkan 
output berupa barang yang diperoleh 
dalam menunjang kegiatan non fisik 
seperti komputer/laptop dan LCD yang 
merupakan Barang Milik Negara. 

Sedangkan dari kegiatan fisik dana 
tugas pembantuan, sudah pasti akan 
menghasilkan aset tetap seperti 
peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, serta jaringan. 

Untuk mempermudah pemahaman 
kegiatan fisik dan non fisik seperti yang 
telah diuraikan di atas, dapat digam
bark an sebagai berikut: 
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Kegiatan 

Non-Fisik 

Kegiatan 

Fisik 

Penunjang 

Kegiatan 

Non-Fisik 

Penunjang 

Kegiatan 

Fisik 

Selain belanja 

Modal (Dominan) 

Belanja Modal 

(KecH) 

Selain Belanja 

Modal (Kecil) 

Belanja Modal 

(Dominan) 

Semua barang yang dibelildiperoleh 
dari pelaksanaan dekonsentrasiltugas 
pembanluan merupakan BMN dan dila
porkan pada Laporan Barang 
Pengguna melalui SIMAK-BMN. Seba
gai BMN, asel dekon-sentrasiltugas 
pembanluan wajib dilaporkan dalam 
Neraca KL sebagai bag ian dari 
Laporan Keuangan Kemenlerian 

BMN selain 

Aset Tetap 

BMNAset 
Tetap 

BMN selain 

AsetTetap 

BMNAset 
Tetap 

BMN ~ 
BMN ~ 
Neraca 
Pemerintah 

Pusat 

Neraca 

Pemerintah 

Daerah 

Negara/Lembaga (LKKL), di mana 
Neraca seluruh KL pada akhimya akan 
dikonsolidasikan oleh Departemen 
Keuangan menjadi Neraca Pemerintah 
Pusal yang merupakan bag ian dari 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusal 
(LKPP). Baik LKKL maupun LKPP 
lersebul akan diperiksa dan diberi 
opini oleh BPK. Atau dengan kala lain, 

Halaman 115 



akuntabilitas pengelolaan aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan turut 
mempengaruhi Op lnl yang akan 
diberikan oleh BPK terhadap LKKL 
dan LKPP secara keseluruhan. 

Aset dekonsentrasi/tugas pembantuan 
terse but dapat dihibahkan kepada 
pemerintah daerah dengan mekanisme 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Adapun yang dimaksud dengan hibah 
adalah pengalihan kepemilikan barang 
dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah , dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat , 
antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah pusatJpemerintah daerah 
kepada pihak lain, tanpa memperoleh 
penggantian . Hibah BMN baik yang 
berasal dari dana dekonsentrasi 
maupun dana tug as pembantuan , 
kepada pemerintah daerah harus 
dibuktikan dengan Berita Acara Serah 
Terima Hibah BMN . Berita Acara 
Serah Terima Hibah BMN tersebut 
digunakan sebagai dasar menge
luarkan BMN tersebut dari Daftar BMN 
KL. Dalam hal BMN tersebut telah 
dihibahkan kepada pemerintah daerah, 
maka baik penatausahaan, peng
gunaan, maupun pemanfaatan BMN 
tersebut sepenuhnya menjadi we
wenang pemerintah daerah atau 
menjadi Barang Milik Daerah (BMD). 
Apabila status aset dekonsentrasil 
tugas pembantuan terse but bukan 

lagi merupakan BMN tetap i 
sudah menjadi BMD , maka nilai 
as e t dekonsentrasi/tugas pembantuan 
tersebut akan dikeluarkan dari Neraca 
Pemerintah Pusat (dan Neraca KL 
tentunya) dan harus dilaporkan dalam 
Neraca Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 

Sanksi 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat 
bahwa mekanisme pelaporan dan 
pertanggungjawaban dana dekonsen
trasi/tugas pembantuan telah diatur 
secara tegas dan jelas dalam PP 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon
sentrasi dan Tugas Pembantuan , dan 
bahkan bagi entitas penerima dana 
dekonsentrasi/tugas pembantuan, 
apabila tidak melaksanakan pela
poran dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuannya dapat dikenakan 
sanksi. Aturan mengenai sanksi ini 
tercantum dalam Pasa l 75, yaitu 
bahwa SKPD yang secara sengaja 
dan/atau lalai dalam menyampaikan 
laporan dekonsentrasi/tugas pem
bantuan dikenakan sanksi berupa: 

a. Penundaan pencairan dana dekon
sentrasi/tugas pembantuan triwu
Ian berikutnya; 

b. Penghentian alokasi dana dekon
sentrasiltugas pembantuan untuk 
tahun anggaran berikutnya. 
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Pengenaan sanksi tersebut tidak 
membebaskan SKPD dari kewajiban 
menyampaikan laporan dana dekon
sentrasi/tugas pembantuan. 

Waiaupun aturan mengenai sanksi ini 
telah ditetapkan, namun penerap
annya masih belum be~alan seba
gaimana mestinya, instansi yang terkait 
dengan pertanggungjawaban dana 
dekonsentrasiltugas pembantuan ma
sih tetap belum melaporkan aset 
dekonsentrasiltugas pembantuannya 
secara akuntabel. Untuk itu, diperlukan 
ketegasan dari pemberi sanksi ter
hadap entitas yang tidak mematuhi 
aturan main yang telah ditetapkan 
tersebut. 

Permasalahan terkait Aset De
konsentrasilTugas Pembantuan 

Walaupun aturan dari hulu sampai hilir 
terkait dengan akuntabilitas pengelo
laan aset yang diperoleh dari dana 
dekonsentrasi/tugas pembantuan sudah 
ditetapkan, namun implementasinya di 
daerah penerima dana dekonsen
trasi/tugas pembantuan masih belum 
sempurna . Hal ini tercermin pad a 
proses persetujuan hibah aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan ke 
pemerintah daerah yang kendala 
utamanya adalah bahwa BMN tersebut 
tidak tercatat dan terlaporkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. Disamping itu, 
masih terus adanya temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 
aset dekonsentrasi/tugas pembantuan 
dari tahun ke tahun. 

Beberapa permasalahan yang terjadi di 
lapangan terkait dengan belum di
laporkannya aset dekonsentrasi/tugas 
pennbantuan adalah sebagai berikul: 

a. Hampir seluruh unit akuntansi 
barang penerima dana dekon
sentrasiltugas pembantuan tidak 
berfungsi. 

b. Kurangnya pemahaman instansi 
terkait dana dekonsentrasi/tu
gas pembantuan , baik dari sisi 
KL maupun dari sisi SKPD akan 
pentingnya pertanggungjawaban 
alas pengelolaan aset dekon
sentrasi/tugas pembantuan yang 
akuntabel. 

c. Kurangnya pemahaman instansi 
terkait dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuan mengenai SIMAK 
BMN. 

d. Tidak berfungsinya gubernurl 

kepala daerah sebagai koordina
tor kegiatan dekonsentrasi/tugas 
pembantuan di daerah. 

e. Tidak berjalannya lungsi pembi
naan SIMAK BMN dari UAPPB
Eselon I terhadap unit akuntansi 
barang penerima dana dekonsen
trasi/tugas pembantuan. 
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f. KL tidak dapat mengidentifikasi 
BMN hasil dekonsentrasi/tugas 
pembantuan . 

g. Sanksi yang ada belum diterap
kan secara tegas kepada entitas 
yang melanggar aturan main. 

h. Adanya temuan BPK terkait aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan 
yang tentunya akan mempenga
ruhi opini BPK terhadap LKKL 
dan pada akhirnya juga akan 
turut mempengaruhi opini BPK 
terhadap LKPP. 

Solusi terhadap Permasalahan yang 
Timbul 

Untuk menjamin terwujudnya akunta
bilitas pengelolaan aset dekon
sentrasi/tugas pembantuan, maka ha
rus ditempuh jalan keluar atas segala 
permasalahan yang timbul. Diperlukan 
pemahaman yang sama oleh seluruh 
entitas yang terkait dengan aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan, ser
ta diperlukan komitmen yang kuat dari 
seluruh entitas yang terkait untuk 
melaksanakan segala aturan yang 
telah ditetapkan. Beberapa solusi yang 
dapat ditempuh dalam mengatasi 
permasalahan yang timbul atas tidak 
tertibnya pengelolaan aset yang 
berasal dari dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuan, yaitu: 

a. Intensifikasi pembinaan terhadap 
KlL dan SKPD tentang pertang
gungjawaban atas pengelolaan 
aset dekonsentrasi/tugas pem
bantuan. 

b. Sosialisasi peraturan terkait 
dekonsentrasi/tugas pembantuan, 
balk di tingkat KlL, SKPD, Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Ne
gara (KPPN), dan Kantor Pelayan
an Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL). 

c. Penerbitan peraturan teknis ter
kait sanksi , misalnya mewajib
kan SKPD melampirkan laporan 
akuntabilitas dan Laporan Barang 
Kuasa Pengguna Barang yang 
dihasilkan dari SIMAK BMN pad a 
saat melakukan pencairan dana 
ke KPPN. 

d. Penerapan sanksi secara tegas. 

Kesimpulan 

• Belanja dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuan terdiri dari belanja fisik 
dan belanja non fisiko 

• Di dalam belanja non fisik terdapat 
belanja barang modal yang meng
hasilkan aset tetap. 

• Aset yang diperoleh dari dana 
dekonsentrasi/tugas pembantuan 
merupakan BMN . 

• BMN dari dana dekonsentrasi/tugas 
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pembantuan harus dikelola dan 
dipertanggungjawabkan melalui 
SIMAK-BMN. 

• Aset yang diperoleh dari dana 
dekonsentrasiltugas pembantuan 
dapat dihibahkan kepada peme
rintah daerah melalui prosedur yang 
telah ditetapkan. 

• Sebelum aset dekonsentrasil 
tugas pembantuan dapat dihi
bahkan kepada pemerintah dae
rah . maka harus dilaporkan secara 
tertib sebagai BMN menggunakan 
SIMAK BMN oleh entitas penerima 
dana dekonsentrasi/tugas pemban
tuan dan entitas yang terkait 
dengan dana dekonsentrasi/tugas 
pembantuan tersebul. 

• Aset dekonsentrasiltugas pem
bantuan yang merupakan BMN 
apabila telah dihibahkan kepada 
pemerintah daerah maka statusnya 
akan menjadi BMD. 

• Aset dekonsentrasiltugas pemban
tuan yang berstatus BMN harus 
dilaporkan dalam Neraca KL terkail. 

• Aset dekonsentrasi/tugas pemban
tuan yang berstatus BMD harus di
laporkan dalam Neraca Pemerintah 
Daerah. 

• Diperlukan ketegasan dalam 
penerapan sanksi bagi entitas yang 
terkait dengan dana dekonsentrasil 
tugas pembantuan yang melang-

gar ketentuan yang telah dite
tapkan sehubungan dengan akunta
bilitas pengelolaan aset dekon
sentrasi/tugas pembantuan. 

• Diperlukan sosialisasi dan bimbingan 
teknis secara berkesinambungan 
terhadap entitas yang memiliki 
tanggung jawab terhadap aset 
dekonsentrasi/tugas pembantuan 
tentang pengelolaan dana dekon-
sentrasi /tugas pembantuan . 
SIMAK-BMN. dan pengaruh 
pengelolaan aset dekonsentrasi/tu
gas pembantuan terhadap trans
paransi dan akuntabilitas keuangan 
negara secara keseluruhan. 

Disarikan dari : 
(1). UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah; 

(2). PP No. 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 

(3) . PMK No. 171 /PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat; 

(4) . PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peng
gunaan. Pemanfaatan. Peng
hapusan. dan Pemindahtanganan 
BMN; 

(5) . PMK No. 120/PMK.06/2007 ten
tang Penatausahaan BMN. 

(Chalimah Pujihastuti & R. Wiwin 
Istanti, kasubdit - DepKeu) 
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BASIS AKRUAL: 

SUATU PENGANTAR 

D irektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPBN, Departemen Keuangan 

bekerja sama dengan Department of Finance and Deregulation, Pemerintah 

Australia telah menyelenggarakan seminar dua hari tentang akrual pad a tanggal 

15 dan 16 Oktober 2009 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Acara seminar didahului dengan 

pembacaan sambutan oleh Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Herry 

Purnomo, dilanjutkan dengan 

pembacaan sambutan oleh Direktur 

APK-DJPBN Sonny Loho. Selanjutnya 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menyampaikan keynote 

speech sekaligus membuka acara 

seminar. 

Acara seminar dihadiri antara lain para 

kepala biro keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga dan para kepala 

KPPN seluruh Indonesia. Hari pertama 

seminar diawali dengan presentasi 

oleh Tony Ollilte dan Ellie Barlow 

sebagai perwakilan Department of 

Finance and Deregulation, Pemerintah 

Australia . Binsar H. Simanjuntak 

sebagai Ketua Komite Kerja KSAP 

menutup hari pertama seminar. 

Presentasi hari kedua seminar 

disampaikan oleh Tony Ollilte, Ellie 

Barlow, dan Sonny Loho. 

Pembicara dari Australia , Tony Ollilte 

dan Ellie Barlow, membawakan 

beberapa judul presentasi . Pada hari 

pertama seminar dipresentasikan 

makalah tentang: Tinjauan Terhadap 

Akuntansi Akrual, Konsep Kas dan 

Akrual, serta Pengalaman Australia 

dalam Implementasi Akrual. 

Selanjutnya pad a hari kedua seminar, 
mereka menjelaskan Penyusunan 

Laporan Akrual dari Laporan Kas 

melalui contoh-contoh praktis serta 

Government Finance Statistics. 

Perwakilan pembicara dari Indonesia, 

Binsar H. Simanjuntak, membawakan 

pre-sentasi dengan judul : Pandangan 
Umum Standar Akuntansi Peme

rintahan "Kas Menuju Akrual" di 

Indonesia - Perkembangan dan Arah 
Setelah Ini. 

Setelah masing-masing pembicara 

membawakan presentasinya, diadakan 

forum tanya jawab dan diskusi kepada 

para peserta seminar. 
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Basis Akuntansi 

Basis akuntansi mengacu pada saatl 

kapan suatu transaksi keuangan diakui 

atau dicataL Pengakuan ini terbagi 

menjadi dua basis, yaitu basis akrual 

dan basis kas. 

Pada basis akrual , pendapatan diakui 

pad a saat barang dijual atau pada saat 

jasa diberikan kepada pihak ketiga , 

tanpa memperhatikan kapan uang kas 

diterima penjual/penyedia jasa. Se

dangkan beban/biaya diakui pad a pe

riode dimana beban/biaya tersebut 

meinberi manfaat pad a perusahaanl 

entitas tanpa memperhatikan kapan 

uang kas harus dibayarkan kepada 

pihak ketiga . Perbedaan antara jumlah 

pendapatan dan jumlah biaya dalam 

satu periode menjadi laba periode 

dimaksud. 

Sebaliknya, basis kas mengakui pen

dapatan pada sa at uang kas diterima, 

dan mengakui beban/biaya pada saat 

uang kas dibayarkan. 

lIustrasi Transaksi 

Pad a bulan Januari 2006, perusahaan 

asuransi Bimby menjual polis asuransi 

kesehatan yang berlaku untuk jangka 

waktu 3 tahun. Dalam kontrak polis 

disebutkan bahwa klien 

membayar 150.000 di muka. 

untuk satu buah polis yang 

diperkirakan sebesar 20.000 

akan 

Biaya 

terjual 

setiap 

tahunnya. Bagaimana perhitungan laba 

perusahaan terse but untuk setiap polis 

asuransi yang terjual setiap tahunnya? 

Pad a saat laporan keuangan 

disiapkan, harus ditentukan pada 

periode mana pendapatan dan belanja 

harus dilaporkan. Pad a ilustrasi di atas, 

perusahaan Bimby dapat digolongkan 

sebagai perusahaan jasa yang menjual 

polis asuransi. Apabila perusahaan 

mempergunakan basis akrual, maka 

pendapatan diakui pad a saat jasa 

asuransi diberikan. 

Meskipun seorang klien harus 

melakukan pembayaran di muka 

sebesar 150.000 untuk membeli polis 

asuransi tersebut, namun klien 

memperoleh masa manfaat asuransi 

selama 3 tahun sebagaimana tertera 

pad a kontrak polis. Dengan demikian 

perusahaan Bimby harus menyebar 

penerimaan 150.000 dari klien kepada 

3 periode yang berbeda (2006, 2007 

dan 2008). Dengan demikian, 

pelaporan pad a basis akrual (dalam 

ribuan) adalah sebagai berikut: 

2006 2007 2008 
Pendapatan 50 50 50 
Beban 20 20 20 
Laba 30 30 30 

Sedangkan dengan basis kas , 

perusahaan mengakui pendapatan dan 

bebannya sesuai dengan aliran uang 

Halaman 121 



kas yang diterima/dibayarkan (dalam 

ribuan). 

Pendapatan 
Beban 
Laba 

2006 
150 
20 

130 

2007 
o 

20 
(20) 

2008 
o 

20 
(20) 

Apabila kita lihat pada ilustrasi dua 

pelaporan di atas, total laba untuk 1 

polis asuransi selama 3 tahun pad a 

basis akrual dan basis kas akan 

menghasilkan nilai yang sama, yaitu 

sebesar 90.000. Namun besarnya laba 

setiap tahun tidak sama antara basis 

akrual dan basis kas . Pad a basis 

akrual, ftuktuasi laba setiap periode 

tidak sebesar pada basis kas. Oleh 

karena itu, sering disebutkan bahwa 

basis akrual menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih akurat. 

Untuk menerapkan akuntansi yang 

berbasis akrual, pad a akhir periode 

akuntansi : 

1 . harus ditentukan mana 

pendapatan dan belanja yang 

harus dilaporkan pad a periode 

dimaksud. 

Penentuan kapan 

pendapatan dan belanja 
suatu 

akan 

dilaporkan harus mengikuti prinsip 

kesesuaian atau matching 

principle. Menurut prinsip ini 

setiap pengorbanan ekonomis 

(pengeluaran/biaya/cost) pad a 

suatu periode harus dapat 

disandingkan dengan manfaat 

yang ditimbulkan pada periode 

yang sama. Dengan demikian, 

setiap biaya yang timbul harus 

dapat disandingkan dengan 

pendapatan yang diperoleh. 

Demikian pula sebaliknya, untuk 

setiap pendapatan yang diakui 

harus dapat disandingkan dengan 

beban yang timbul. 

2. harus dibuat jurnal penyesuaian 

untuk, antara lain, perkiraan

perkiraan sebagai berikut: 

a. beban dibayar di muka 

b. pendapatan diterima di muka 

c. beban yang masih harus 

dibayar 

d. pendapatan yang masih harus 

diterima 

e. beban terkait dengan alokasi 

pemakaian aktiva tetap 

(penyusutan). 

Jurnal Penyesuaian 

Pad a akhir periode akuntansi beberapa 

perkiraan perlu untuk disesuaikan 

karena saldonya tidak mencerminkan 

nilai yang sebenarnya. 

Beban Dibayar di Muka 

Beban dibayar di muka adalah beban 

yang dibayar secara tunai dan dicatat 

sebagai aset sebelum digunakan atau 

dikonsumsi. Beban dibayar di muka 
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akan kadaluarsa baik karena 

berlalunya waktu (misalnya untuk pos 

sewa dan asuransi) ataupun karena 

pemakaian dan konsumsi (misalnya 

untuk pos perlengkapan). 

Pembukuan pos biaya dibayar di muka 

dapat menggunakan pendekatan aset 

ataupun pendekatan biaya, seperti 

terlihat pad a contoh di bawah ini: 

Pad a awal bulan, dibayar sewa 

ruangan untuk setahun dengan biaya 

2.400 

Pendekatan asel: 

Dr Sewa dibayar di muka 

Cr. Kas 

Pendekatan beban/biaya: 

Dr Beban sewa 

Cr Kas 

2.400 

2.400 

2.400 

2.400 

Pada pendekatan aset, sewa didebet 

sebagai asel. Sedangkan dalam 

pendekatan beban/biaya, sewa didebet 

sebagai beban. 

Pada akhir bulan, harus dilakukan 

penyesuaian karena beban sewa 

sudah hangus untuk satu bulan (2.400 

: 12 = 200), maka jurnal penyesuaian 

sebagai berikul: 

Pendekatan asel: 

Dr Beban sewa 

Cr Sewa dibayar di muka 

200 

200 

Pendekatan biaya: 

Dr Sewa dibayar di muka 

Cr Beban sewa 

2.200 

2.200 

Jurnal penyesuaian pendekatan aset 

menyatakan bahwa aset telah terpakai 

sebesar 200; karena itu bila pad a 

awalnya akun sewa dibayar di muka di 

debit 2.400, maka pada jurnal 

penyesuaian akun ini di kredit 200. Hal 

ini menunjukkan bahwa aset sudah 

berkurang dan ditambahkan ke biaya. 

Jurnal awal pad a pendekatan biaya, di 

debet biaya sewa sebesar 2.400. 

Setelah satu bulan berlalu, dari jumlah 

2.400, sebesar 2.200 belum 

dimanfaatkan. Oleh karena itu, dibuat 

jurnal penyesuaian dengan mengkredit 

biaya sewa sebesar 2.200. Hal ini 

menunjukkan bahwa biaya sewa tidak 

lagi sebesar 2.400 dan harus dikurangi 

untuk dipindahkan ke jenis perkiraan 

aset (yaitu akun sewa dibayar di muka) 

karena manfaatnya belum diterima. 

Kedua pendekatan di atas akan 

menghasilkan saldo akun yang sama di 

laporan keuangan akhir bulan, yaitu 

saldo sewa dibayar di muka 2.200 dan 

saldo biaya sewa 200. 

Pendapatan Diterima di Muka 

Pendapatan diterima di muka adalah 

pendapatan atas suatu barang/jasa 
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yang belum diserahkan lelapi uang 

kasnya sudah dilerima. 

Conloh: 

Tanggal1 Aguslus dilerima sewa unluk 

1 lahun ke depan sebesar 3.000. Akhir 

periode akulansi adalah 31 oesember. 

Terdapal dua cara pencalalan alas pos 

pendapalan dilerima di muka, yailu 

pendekalan hulang dan pendekalan 

pendapalan. 

Pendekalan hulang: 

Dr Kas 

Cr. Pendapalan dilerima 
di muka 

Pendekalan pendapalan: 

Dr Kas 

Cr Pendapalan 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

oengan mengkredil akun pendapalan 

dilerima di muka pada pendekalatll r · ,. . 
hulang, perusahaan mengakui adanya,,' 

hulang pada klien sebesar 3.000. 

Pada akhir lahun jumlah yang benar

benar merupakan pendapal sewa di 

periode lersebul adalah 1.250, yailu 
sewa 5 bulan dari bulan Aguslus 

hingga bulan oesember (5/12 x 3.000). 

Semenlara sisa sebesar 1.750 (3.000 -

1.250) merupakan uang sewa unluk 

periode lahun berikulnya. oengan 

demikian harus dibual jurnal 

penyesuaian sebagai berikut: 

Pendekalan hulang: 

Dr Pendapalan dilerima di muka 1.250 

Cr Pendapalan 1.250 

Pendekalan pendapalan: 

Dr Pendapalan 1.750 

Cr. Pendapalan dilerima 
di muka 1.750 

Jurnal penyesuaian pendekalan hulang 

mendebel pendapalan dilerima di 

muka sebesar 1.250; hal ini 

diinleprelasikan bahwa hulang 

perusahaan (yailu akun pendapalan 

dilerima di muka) lelah berkurang 

1.250 karena perusahaan lelah 
memberikan jasa sewa selama 5 

bulan. Sedangkan akun pendapalan di 

sisi kredil mencerminkan pengakuan 

pendapalan perusahaan selama 

periode berjalan. 

Pad a pendekalan pendapalan, 

perusahaan awalnya mengakui adanya 
pendapalan sebesar 3.000 dengan 

mengkredil akun pendapalan. oi akhir 

periode nilai ini harus diadjusl dengan 

mengurangi nilainya sebesar 1.750 

unluk dipindahkan ke jenis perkiraan 

hulang (yailu akun pendapalan 

dilerima di muka) guna mencerminkan 

nilai sewa pada periode berikulnya. 

Baik perusahaan menggunakan 

pendekalan hulang maupun 

pendekalan pendapalan, akan 

dihasilkan saldo akun yang sama di 

laporan keuangan akhir lahun, yailu 
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saldo pendapatan diterima di muka 

sebesar 1.750 dan saldo pendapatan 

sebesar 1.250. 

Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang masih harus dibayar 

adalah beban yang menurut waktunya 

harus diakui (misal: karena perusahaan 

telah menikmati jasa dari pihak lain) 

namun pembayaran (uang tunai) atas 

beban tersebut belum dilaksanakan. 

Beban yang masih harus dibayar 

merupakan utang bagi perusahaan. 

Contoh: 

Sampai dengan tanggal 31 Desember, 

beban rekening telepon perusahaan 

yang telah jatuh tempo sebesar 3.700. 

Perusahaan akan membayar tagihan 

telepon ini pada bulan Januari tahun 

yang akan datang. 

Maka jurnal penyesuaian yang harus 

dibuat pada akhir bulan Desember: 

Dr Beban rekening telepon 3.700 

Cr. Utang rekening telepon 3.700 

Jurnal penyesuaian di atas meng

andung arti bahwa per 31 Desember, 

perusahaan telah memakai jasa 

telepon sebesar 3.700 tetapi atas 

beban ini belum dibayar. 

Akun utang rekening telepon akan 

muncul pada bagian utang neraca 

perusahaan dan akun ini akan hilang 

pada saat perusahaan melakukan 

pembayaran (kas) rekening telepon 

dengan melakukan jurnal berikut ini: 

Dr Utang rekening telepon 

Cr Kas 

3.700 

3.700 

Pendapatan yang Masih Harus 

Diterima 

Pendapatan yang masih harus diterima 

merupakan pendapatan yang telah 

menjadi hak perusahaan tetapi belum 

diterima uangnya sehingga menim

bulkan piutang bagi perusahaan . 

Contoh: 

Pad a tanggal 1 November 2008 

perusahaan membeli obligasi senilai 

9.000. Bunga obligasi sebesar 20% per 

tahun dan dibayar setiap tanggal 1 

November dan 1 Mei. 

Pad a contoh kasus ini, tidak akan 

dibahas jurnal pad a tanggal 1 

November 2008, yaitu sa at oligasi 

dibeli . Adapun jurnal penyesuaian pada 

tanggal 31 Desember 2008 (periode 

tutup tahun buku perusahaan) sebagai 

berikut: 

Dr Piutang bunga 300 

Cr. Pendapatan bunga 300 

Dengan mengkredit akun pendapatan 

bunga, perusahaan mengakui bahwa 

sampai dengan 31 Desember terdapat 

bunga (obligasi) sebesar 300 (20% x 

9.000 x 2/12) yang berasal dari bunga 

bulan November dan Desember. 
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Karena bunga ini belum diterima 

pembayaran (kas) nya, maka dieatat 

piutang bunga pad a sisi debet yang 

nantinya akan muneul di sisi aset pada 

laporan neraea perusahaan. 

Penyusutan 

Selanjutnya perlu dilakukan jurnal 

penyesuaian terhadap penyusutan 

aktiva tetap perusahaan. 

Aktiva tetap yang digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan akan 

mengalami keausan. Bahkan setelah 

jangka waktu tertentu , aktiva tetap 

tersebut sudah tidak dapat 

dipergunakan lagi dan harus 

dikeluarkan dari pembukuan. Untuk 

meneatat nilai yang 'aus', perusahaan 

mengalokasikan sejumlah tertentu dari 

nilai aktiva tetap selama periode masa 

manfaatnya. Hal ini biasa dikenal 

dengan penyusutan. 

Jurnal standar untuk meneatat 

penyusutan adalah : 

Dr Beban penyusutan xxx 

Cr. Akumulasi penyusutan xxx 

Perkiraan akumulasi penyusutan 

merupakan perkiraan kontra terhadap 

perkiraan aset tetap yang disusutkan. 

Dengan demikian, meskipun akumulasi 

penyusutan mempunyai saldo kredit, 

akun ini akan muneul di sisi debet 

laporan neraea dan menjadi pengurang 

(offset) dari 

Sedangkan 

penyusutan 

akun aset tetapnya. 

perkiraan biaya 

akan dilaporkan pada 

laporan laba rugi perusahaan. 

Hal yang menarik dari penyusutan 

terkait dengan tema sistem akuntansi 

berbasis akrual adalah perkiraan ini 

merupakan perkiraan non kas. Pada 

saat dilakukan peneatatan penyusutan 

pada pembukuan perusahaan, tidak 

ada arus kas yang masuk ataupun 

keluar dari rekening perusahaan. 

Namun, dengan dibukukannya beban 

penyusutan ini, perusahaan mengakui 

bahwa nilai aset tetap mengalami 

depresiasi/penurunan yang merupakan 

eerminan dari berkurangnya masa 

manfaaVkapasitas aset tetap akibat 

telah dipakai dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

Selain penyusutan, juga ada beberapa 

aktivitas non kas yang dibukukan pad a 

sistem akuntansi akrual. Hal ini 

merupakan salah satu kelebihan 

sistem akuntansi berbasis akrual blla 

dibandingkan dengan sistem akuntansi 

berbasis kas sebagaimana dijelaskan 

pada halaman berikutnya. 

Mengapa Berpindah ke Basis 
Akrual 

Basis kas umumnya digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan berskala keeil 

karena peneatatan transaksi dengan 
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basis kas cenderung sedehana dan 
tidak memerlukan analisis yang rumit. 
Sebaliknya bila perusahaan semakin 
berkembang skala bisnisnya dimana 
jenis transaksi keuangan perusahaan 
juga turut berkembang dan perusahaan 

mulai memerlukan laporan keuangan 
yang lebih terukur, maka basis akrual 

akan lebih menghasilkan informasi 
yang lebih akurat. 

Kelemahan pertama dari basis kas 
terkait dari tidak dicatatnya transaksi

transaksi non kas. Sebagaimana 
dijelaskan di muka, perusahaan hanya 
akan melakukan pembukuan setiap kali 
terjadi aliran uang tunai ke/dari 
perusahaan. Sehingga informasi 
berikut tidak dapat disajikan dalam 
akuntansi berbasis kas: 

Sumber daya non-kas. Sebagai 
contoh, apabila suatu entitas 
menerima bantuan atau hibah 
dalam bentuk barang atau jasa, 
entitas dimaksud tidak dapat 
mencatat nilai dari bantuan/hibah 
terse but, bahkan apabila bantu an 
atau hibah terse but dilengkapi 
dengan faktur/kwitansi atau 
dokumen yang menyebutkan harga 
barang atau nilai jasa dari 
bantuan/hibah. Hal ini disebabkan 
tidak adanya allran uang kas yang 
masuk ke entitas dimaksud. 

Seban entitas yang bersifat non 
kas. Sebagaimana dijelaskan di 
muka, sistem akuntansi dengan 
basis akrual dapat menangkap 
aktivitas-aktivitas yang tidak ada 
aliran uang tunai (kas) nya, seperti 
beban penyusutan atau beban 

amortisasi. 

Kegagalan sistem akuntansi basis 
kas untuk mencatat biaya-biaya 
non kas menjadikan perhitungan 
biaya atas suatu barang/jasa 

hanya terbatas pada sumber daya 
yang reallfisik saja. Sehingga 
besar kemungkinan biaya 
barang/jasa tersebut 'under-valued' 
daripada yang seharusnya karena 
banyak beban-beban non fisiklreal 
tidak dicatat. 

Selain daripada itu, basis kas tidak 
dapat mencatat transaksi 
kewajiban yang tidak didanai 
(unfunded liabilities) seperti 
pensiun. Juga kewajiban 
kontinjensi tidak dapat diidentifikasi 
pada sistem akuntansi dengan 
basis kas. 

Selain transaksi non kas, kelemahan 
lain dari basis kas adalah tidak 
dimungkinkannya suatu entitas untuk 
menyusun neraca. Karena basis kas 
hanya mencatat transaksi berdasarkan 
aliran uang tunai (kas), maka transaksi 
perjanjian bisnis perusahaan yang 
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tidak ada aliran uang/kas-nya tidak 

dapat dibukukan. Sehingga utang 

ataupun piutang tidak dapat direkam 

dalam pembukuan. 

Sebaliknya basis akrual 

memungkinkan untuk menyajikan 

posisi keuangan suatu entitas (asel, 

kewajiban, modaVekuitas) di dalam 

pelaporannya. Perbedaan antara 

timing pendapatan dan beban, dan 

timing arus kas akan berpengaruh 

pada kenaikan dan penurunan aset 

dan kewajiban. Informasi tersebut 

dapat digunakan untuk penilaian posisi 

keuangan suatu entitas pada akhir 
periode. 

. Jangka Waktu 

• • kenaikan/penurunan dari asetlkewajiban 

Posisi Keuangan 

Dengan adanya laporan atas posisi 
keuangan suatu entitas, maka entitas 

tersebut dapat menunjukkan 

akuntabilitasnya kepada publik 

(terutama 

tergolong 

bila entitas tersebut 

perusahaan publik atau 

entitas pemerintahan yang merniliki 

tanggung jawab publik). Setain itu 

entitas dapat metakukan manajernen 

ataupun pengelolaan aset dan hutang 

yang terencana dengan baik, seperti 

dalam hal pemeliharaan dan 

penggantian aset ataupun pelunasan 

hutang entitas. 

Dengan adanya manajemen hutang 

yang baik, diharapkan entitas dapat 

mengendalikan beban finansialnya. 

Dalam pemerintahan, diharapkan 

hutang tidak menjadi beban yang berat 
di masa mendatang apabila 

pengelolaannya sudah baik yang data

datanya terekam dalam pelaporan 

keuangan pemerintahan. 

Dengan adanya hubungan antara 
timing pendapatan-beban dengan 

timing peristiwa atau transaksi yang 

menyebabkannya, dapat dibuat 
penilaian terhadap "kinerja keuangan" 

selama satu periode keuangan. 

Selanjutnya, kinerja keuangan antar 

periode dapat diperbandingkan. 

Konsep Kas Menuju Akrual 

Pada sesi akhir hari kedua seminar, 
Binsar Simanjuntak membawakan 

makalah dengan judul Pandangan 

Umum Standar Akuntansi 
Pemerintahan "Kas Menuju Akrual" di 

Halaman 128 



Indonesia: Perkembangan dan Arah 

Setelah Ini. 

Dalam presentasinya, beliau 

menyampaikan perjalanan sejarah 

sistem dan standar akuntansi 

pemerintahan di Indonesia. Selan

jutnya beliau memaparkan kendala

kendala yang dihadapi dalam 

penerapan basis akrual di Indonesia 

berikut langkah-Iangkah strategis untuk 

mengatasinya. 

Untuk menghindari resistensi yang 

tinggi dalam upaya migrasi dari basis 

kas ke basis akrual , ditempuh cara 

dengan mengakomodasi basis kas dan 

basis akrual. Dengan cara ini 

pendapatan, belanja dan pembiayaan 

diakui berdasarkan basis kas . 

Sementara aset, utang, dan ekuitas 

diakui berdasarkan basis akrual. 

Guna mengkaitkan antara pendapatan, 

belanja dan pembiayaan sebagai unsur 

laporan realisasi anggaran dengan 

aset, utang, dan ekuitas sebagai 

unsure neraca, digunakan 'Jurnal 

Korolari ' sehingga nilai kapitalisasi aset 

dan utang dapat dihasilkan. 

Melalui cara ini pemerintah pusat telah 
berhasil menyusun laporan keuangan 

komprehensil pertama (termasuk di 

dalamnya neraca) di tahun 2005, yaitu 

untuk pertanggungjawaban anggaran 

tahun 2004. 

Selanjutnya penerapan sistem 

akuntansi dengan basis akrual akan 

dilakukan secara bertahap mulai tahun 

2009 dan diharapkan sistem akrual 

penuh tahun 2015. 

Menghadapi sistem akuntansi yang 

berbasis akrual penuh pada tahun 

2015, banyak kendala-kendala yang 

harus diatasi , baik oleh Departemen 

Keuangan selaku pengelola liskal 

maupun 

Lembaga 

Kementerian 

lainnya. 

Negaral 

Untuk itu, 

pemerintah telah menyusun sejumlah 

langkah-Iangkah yang telah dan akan 

ditempuh dalam menyongsong 

pelaksanaan sistem akuntansi berbasis 

akrual ini . Terkait dengan hal ini, dalam 

paparannya, Binsar Simanjuntak 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

Penerapan akuntansi berbasis 

akrual menghadapi kendala yang 

sangat signilikan, yaitu kesiapan 
stal dan pejabat pada setiap 

Kementerian Negara/Lembaga 
dalam memasuki sistem yang 

berbeda dengan sistem yang ada 
saat ini. Sistem akuntansi 

berbasis akrual akan memberikan 

banyak tantangan kepada 

mereka, mulai dari penentuan 

pengakuan pendapatan dan biaya 

hingga menyiapkan jurnal 

penyesuaian yang tepat di akhir 
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peri ode. Semua ini menuntut 

pelaku akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah untuk 

memiliki kesiapan skill yang 

dibutuhkan. 

Untuk itu, saat ini tengah 

digalakkan Program Percepatan 

Akuntabilitas Keuangan 

Pemerintah (PPAKP) dimana stal 

bagian akuntansi/pembukuanl 

keuangan instansi dapat belajar 

akuntansi dan manajemen 

pemerintahan. Selain itu, 

sosialisasi sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah 

juga digiatkan. 

2. Sistem baru yang memerlukan 

pengembangan 

Untuk menghadapi penerapan 

akuntansi berbasis akrual , sistem 

yang ada harus disesuaikan. 

Peraturan-peraturan yang 

. mendukung penerapan sistem 

akuntansi berbasis akrual telah 

dan akan disusun sebagai 

landasan operasional. Demikian 

pula Bagan Akun Standar (BAS) 

akan terus disempurnakan, 

terutama untuk akun/perkiraan 

yang berkaitan dengan transaksi

transaksi akrual. 

Saat ini DJPBN tengah 

mempersiapkan Perdirjen untuk 

mencatat transaksi-transaksi 

akrual pad a penyusunan LKKL 

dan LKPP 2009 sebagai salah 

satu langkah awal dalam 

pelaksanaan akuntansi berbasis 

akrual yang bertahap. 

3. Dukungan Teknologi Inlormasi 

yang kuat 

Pengembangan sistem dan 

aplikasi , terkait penerapan basis 

akrual, juga membutuhkan sarana 

teknologi inlormasi yang kuat. 

Semua litur yang ditawarkan oleh 

teknologi inlormasi harus dapat 

membuat modul akuntansi 

berbasis akrual. Saat ini 

Departemen Keuangan sedang 

membangun SPAN (Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara) dengan modul-modul 

yang mendukung pelaksanaan 

sistem akuntansi berbasis akrual. 

4. Inventarisasi, penilaian dan status 

BMN/BMD 

Penatausahaan dan pencatatan 

aset di sebagian besar 

Kementerian Negara/Lembaga 

masih menjadi issue penting. 

Terkait dengan pelaksanaan 

akuntansi berbasis akrual , aset 

yang disajikan pad a neraca 

pemerintah hendaknya telah 

mencerminkan nilai dan kuantitas 

yang sebenarnya. Untuk itu saat 

ini masih terus dijalankan program 
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inventarisasi, penilaian dan status 

atas Barang Milik Negara (BMN) 

di seluruh instansi pemerintah, 

khususnya pemerintah pusat. 

5. Selain point-point di atas, 

penatausahaan dokumen serta 

penyempurnaan proses bisnis 

yang terus menerus, berkaitan 

dengan reformasi manajemen 

keuangan juga turut menjadi kunci 

sukses bagi pelaksanaan 

akuntansi berbasis akrual. 

Tulisan ini merupakan tinjauan teoritis 

sekaligus rangkuman kegiatan seminar 

tentang akrual yang diadakan oleh Dit. 

APK DJPBN bekerja sama dengan 

Department of Finance and 

Deregulation, Pemerintah Australia. 

(Mega Meilistya - Oil. APK OJPBN) 
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KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 

1. Pertanyaan 

a. Terdapat perbedaan istilah antara 
PMK nom or 120/PMK.06/2007 
tentang Penatausahaan Barang Milik 
Negara dengan PMK Nomor 
171 /PMK.05/2007 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat sebagai berikut: 
• PMK 171 /PMK.05/2007 meng

gunakan istilah Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Barang, 
sementara PMK Penatausahaan 
Barang Milik Negara meng
gunakan istilah Unit Penata
usahaan Kuasa Pengguna 
Barang. 

• Selain itu, PMK 171 /PMK.05/2007 
menggunakan istilah Unit Akun
tansi Pengguna Barang, semen
tara PMK Penatausahaan Barang 
Milik Negara menggunakan istilah 
Unit Penatausahaan Pengguna 
Barang. 

b. Terdapat Barang Milik Negara (BMN) 
yang setelah kegiatan Kementerian 
Negara/Lembaga (KL) selesai akan 
diserahkan kepada Kementerian 
Negara BUMN sebagai Penyertaan 
Modal Negara (PMN). 
Apakah anggaran untuk kegiatan di 
atas dapat dibebankan ke selain 
Belanja Modal; karena bila masih 
tetap dalam Belanja Modal maka KL 
bersangkutan harus mencatatnya 
sebagai aset untuk kemudian 
melakukan mekanisme penghapusan 
aset. 

Jawaban: 

a. Perbedaan istilah antara PMK Nomor 
120/PMK.06/2007 dengan PMK No
mor 171 /PMK.05/2007 tidak perlu di
pertentangkan. Nomenklatur yang di
gunakan dalam PMK 
171 /PMK.05/2007 untuk menghasil-
kan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN sedangkan 
nomenklatur yang digunakan PMK 
Nomor 120/PMK.06/2007 untuk 
menghasilkan laporan manajerial 
(LBMN). 

b. Penyertaan Modal Negara (PMN) 
dialokasikan melalui pengeluaran 
pembiayaan (724111 ) dan akan 
menghasilkan Investasi Non 
Permanen pada neraca pemerintah. 

2. Pertanyaan 

a. Mengapa akun "Belanja Upah 
Pungut" dengan kode 581131 masuk 
pada BA 069.03 (Belanja Lain-lain) 
dan bukan pad a BA 015.04? 

b. Bagaimana perlakuan akuntansi 
untuk belanja dengan kode 581131 
yang digunakan untuk belanja aset 
tetap? 

c. Bagaimana potongan pajak untuk 
Bantuan Sosial yang dilakukan secara 
LS kepada rekanan? 

d. Apakah perbedaan antara Badan 
Layanan Umum (BLU) Bertahap 
dengan BLU Penuh. Bagaimana 
kriteria penetapan kedua BLU ini? 
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Jawaban: 

a. Di masa depan, belanja upah pungul 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
akan dialokasikan pad a BA 015.03 
dan bukan lagi BA 069.03. Pad a saal 
ini lengah diupayakan agar upah 
pungul lidak ada lagi. 

b. Pada akun Belanja Lain-lain - Upah 
Pungul PBB, dimungkinkan unluk 
digunakan sebagai pembelian asel 
lelap. Asel lelap lersebul dicalal 
sebagai asel lelap Bagian Anggran 
Perhilungan dan Pembiayaan (BAPP) 
sampai dengan akhir periode 
pelaporan. Unluk selanjulnya asel 
lelap lersebul diserahlerimakan 
kepada Bagian Anggaran (BA) 
pelaksananya. 

c. Terkail masalah perpajakan alas 
dana banluan sosial, perlu dilihal 
lebih lanjul peraluran perpajakannya 
yang berada di luar konleks akunlansi 
dan pelaporan keuangan pemerinlah. 

d. 1. BLU bertahap diberikan kepada 
salker yang menerapkan sebagian 
fteksibililas pengelolaan keuangan 
BLU. Fleksibililas lerbalas pada 
hal-hal pokok yang diperlukan 
dalam pemberian pelayanan, 
misalnya jumlah dana yang dapal 
dikelola langsung, pengelolaan 
asel, pengelolaan piulang, serta 
perumusan slandar, kebijakan, 
sislem dan prosedur pengelolaan 
keuangan. Fleksibililas lidak 
diperlukan dalam hal : penggunaan 
langsung PNBP secara penuh, 
pengelolaan inveslasi, pengelolaan 
ulang, dan pengadaan 
barang/jasa . 

2. BLU penuh diberikan kepada 
salker yang menerapkan seluruh 

fleksibililas pengelolaan keuangan 
BLU. 

Adapun 
pengajuan 
anlara lain: 

syaral 
salker 

leknis 
menjadi 

unluk 
BLU , 

1. Menyampaikan Rencana Bisnis 
dan Anggaran (RBA). 

2. Menyampaikan proposal. 

3. Pertanyaan 

Jelaskan secara singkal lenlang jenis
jenis dana bergulir. 

Jawaban: 

Jenis-jenis dana bergulir sebagai berikut: 
a. Banluan dana bergulir, seperti 

banluan sosial Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakal (PNPM). 

b. Subsidi bunga, premi asuransi dan 
lain-lain. 

c. Banluan barang/jasa seperti 
pelalihan unluk Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (KUKM). 

d. Dana bergulir yang diperoleh dari 
belanja modal fisik lainnya, yang 
kemudian akan dialihkan menjadi 
BLU. 

e. Pinjaman jangka pendek, seperti 
lerdapal pada Lembaga Usaha 
Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang 
dananya dibayar kembali ke kas 
negara. Unluk lahun 2009, LUEP 
dikelola dalam kerangka BLU 
dimana dana bergulir ini lidak perlu 
diselor ke kas negara. 

f. Pendanaan jangka panjang. 
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4. Pertanyaan 

Apakah tepat belanja untuk penambahan 
daya listrik menggunakan kode akun 
521219? 

Jawaban : 

Apabila penambahan daya listrik tersebut 
menambah kapasitas dan nilainya 
melebihi batas nilai kapitalisasi, maka 
pengeluaran ini dialokasikan sebagai 
belanja modal. Lebih lanjut dapat 
dialokasikan pad a belanja modal 
peralatan dan mesin atau belanja modal 
jaringan, tergantung kepada judgement 
awal pencatatan daya listrik tersebut. 

5. Pertanyaan 

Pad a LKPP Tahun 2008, terdapat 
Laporan Keuangan untuk Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara 
(BABUN). Apakah dasar hukum untuk 
BABUN ini? 

Jawaban: 

Dasar hukum dalam penetapan BABUN 
adalah: 
• PMK 171 /PMK.05/2007 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat; 

• PMK tentang Penetapan Bagian 
Anggaran; 

• Surat DJA tanggal 8 September 2008 
Nomor S-290/AG.2/2008 tentang 
Permintaan Kode Bagian Anggaran 

terkait PMK 171/PMK.05/2007 

• Surat DJA tentang Penetapan KPPN 
sebagai Satuan Kerja Bendahara 
Umum Negara 

6. Pertanyaan 

a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran Wilayah (UAPPAW) wajib 
menyampaikan laporan keuangan 
per bulan ke Kanwil DJPBN dalam 
rangka rekonsiliasi. Apa jenis sanksi 
yang diberikan bila UAPPAW tidak 
menyampaikan laporan keuangan 
yang dimaksud? 

b. Apakah setiap dinas DKTP dapat 
membentuk UAPPAW dalam satu 
bagian anggaran yang sama? 

Jawaban: 

a. Sanksi kepada satuan kerja dapat 
berupa penundaan penerbitan 
dispensasi Uang Persediaan (UP) 
dan Tambahan Uang Persediaan 
(TUP), penundaan penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D), 
serta penundaan revisi DIPA. 
Pengenaan sanksi kepada satker 
dan UAPPAW yang bermasalah 
mengacu pada Perdirjen 
Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 
2008. 

b. Sesuai ketentuan, satu (1) UAPPAW 
meliputi satu (1) Dinas yang 
merupakan satu (1) Bagian 
Anggaran dan memiliki satu (1) kode 
satker. UAPPAW untuk dinas DKTP 
bisa menerima beberapa BA. Pada 
aplikasi DKTP, wajib diisi kode dinas 
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yang disepakati antara Kanwil 
DJPBN dengan Gubernur (propinsi). 
Pad a saat dilakukan rekonsiliasi , 
dapat ditampilkan format per BA dan 
per dinas. 
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