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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenanNYA-lah, Panduan 
Teknis (Pantek) Edisi ke 10 ini dapat diselesaikan. Panduan Teknis kali ini 
menyajikan berbagai isu teknis yang relevan dengan dinamika akuntansi dan 
pelaporan saat ini, yang juga dipandang perlu untuk dapat  dipahami oleh semua 
pelaku keuangan negara.   

Reformasi manajemen keuangan negara, khususnya dalam bidang akuntansi dan 
pelaporan perlu terus dikawal dengan komunikasi yang kuat antar para pelaku 
keuangan negara. Pantek ini adalah salah satu media komunikasi yang diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Dengan Pantek ini, yang 
direncanakan akan disebarkan secara luas, pemahaman Kementerian 
Negara/Lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan tugas sehari-hari 
semakin meningkat. Di samping itu, dengan Pantek sebagai panduan bagi para 
pelaku keuangan negara, penyelesaian tugas sehari-hari terkait dengan akuntansi 
dan pelaporan dapat tercapai lebih mudah dan kualitas hasil pelaksanaan tugas itu 
sendiri semakin lebih baik. 

Penerbitan Pantek secara periodik adalah salah satu program Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan untuk menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah bagi para 
implementer reformasi di seluruh Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Karakteristik geografis Indonesia yang menjadikan tersebarnya para pelaku 
keuangan negara di seluruh nusantara, menjadikan program diseminasi yang 
dilakukan melalui suatu bentuk buku panduan semakin signifikan dalam 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari diseminasi program tersebut.  

Sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, edisi kali ini mengakomodasi 
perkembangan dari perubahan masif yang terus dilakukan sebagai bagian dari 
reformasi manajemen keuangan negara. Edisi ke-10 ini antara lain menyajikan 
panduan teknis mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia 
“harapan dan tantangan”, pentingnya pencatatan dan pelaporan kas pada 
satuan kerja secara andal untuk meminimalisasi selisih fisik kas dan catatan 
saldo anggaran lebih (SAL), pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, 
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mengapa akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis (harus) berbeda, serta 
klinik akuntansi pemerintah pusat.  

Besar harapan kami, agar Panduan Teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi alat 
stimulasi ide dan opini bagi pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan 
pemerintah. Untuk itu, kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam 
rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian dari Panduan Teknis ini dan juga 
untuk meraih tujuan yang lebih konkrit yakni terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik. 

 

 

Redaksi 
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PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
DI INDONESIA “HARAPAN DAN TANTANGAN”  

 

Oleh : Syaiful 

(Kasubdit Akuntansi Kas Umum Negara Direktorat-APK)  

 
 
1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah 
mencanangkan reformasi di bidang 
akuntansi. Salah satu reformasi yang 
dilakukan adalah keharusan penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada setiap 
instansi pemerintahan, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintahan daerah, 
yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal 
ini ditegaskan dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang 
berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan 
mengenai pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dan belanja berbasis akrual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang 
ini dilaksanakan selambat-lambatnya 
dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan 
dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual belum dilaksanakan, 
digunakan pengakuan dan pengukuran 
berbasis kas.”  

 Akuntansi berbasis akrual adalah 
suatu basis akuntansi di mana transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, 
dicatat, dan disajikan dalam laporan 
keuangan pada saat terjadinya transaksi 
tersebut, tanpa memperhatikan waktu 
kas atau setara kas diterima atau 
dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis 
akrual, waktu pencatatan (recording) 
sesuai dengan saat terjadinya arus 
sumber daya, sehingga dapat 
menyediakan informasi yang paling 
komprehensif karena seluruh arus 
sumber daya dicatat.  

Secara lebih mendalam, Study 
#14 IFAC Public Sector Committee (2002) 
menyatakan bahwa pelaporan berbasis 
akrual bermanfaat dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah terkait biaya jasa 
layanan, efisiensi, dan pencapaian 
tujuan. Dengan pelaporan berbasis 
akrual, pengguna dapat mengidentifikasi 
posisi keuangan pemerintah dan 
perubahannya, bagaimana pemerintah 
mendanai kegiatannya sesuai dengan 
kemampuan pendanaannya sehingga 
dapat diukur kapasitas pemerintah yang 
sebenarnya. Akuntansi pemerintah 
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berbasis akrual juga memungkinkan 
pemerintah untuk mengidentifikasi 
kesempatan dalam menggunakan 
sumberdaya masa depan dan 
mewujudkan pengelolaan yang baik atas 
sumberdaya tersebut. 

2. PENGALAMAN NEGARA LAIN 

Pemerintah Swedia merupakan 
salah satu dari beberapa negara yang 
pertama kali menerapkan sistem 
akuntansi berbasis akrual, yaitu 
penerapan pada tingkat kementerian 
pada tahun 1993 dan penerapan pada 
level konsolidasian setahun kemudian. 
Pengembangan dan penerapan sistem 
akuntansi berbasis akrual memakan 
waktu beberapa tahun dan tergolong 
lancar karena tidak ada perdebatan besar 
di pemerintahan dan tidak ada penolakan 
dari kementerian.  

Standar akuntansi berbasis akrual yang 
diterapkan Pemerintah Swedia 
mempunyai beberapa karakteristik:  

a. Standar akuntansi berbasis akrual 
mencakup pemerintah (secara 
keseluruhan) dan kementerian/ 
lembaga.  

b. Standar akuntansi berbasis akrual 
yang diterapkan dapat 
dikelompokkan sebagai relatively 
full accrual accounting. 
Pengecualian hanya terhadap 
perlakuan aset bersejarah 
(heritage asset) dan pajak.  

c. Penggunaan nilai historis.  
d. Setiap kementerian/lembaga 

menyiapkan Laporan Operasional, 
Neraca, Laporan Dana dan Catatan 
atas Laporan Keuangan.  

Keinginan untuk menerapkan 
penganggaran berbasis akrual di Swedia 
telah ada sejak tahun 1960-an, tetapi 
rencana tersebut tidak terealisasi. 
Penerapan  akuntansi berbasis akrual 
pada tahun 1990-an telah 
membangkitkan kembali pembicaraan 
mengenai penganggaran berbasis akrual. 
Departemen keuangan Swedia telah 
melakukan beberapa penelitian untuk 
penerapan penganggaran berbasis 
akrual. Berbagai reaksi muncul dari 
kementerian/lembaga tetapi pada 
umumnya mendukung penerapan 
penganggaran berbasis akrual karena 
penerapan dual system (sistem akuntansi 
berbasis akrual dan penganggaran 
berbasis kas) cukup memberatkan. Akan 
tetapi, setelah banyak hal yang 
dikerjakan, Departemen Keuangan 
Swedia memutuskan untuk membatalkan 
penerapan penganggaran berbasis akrual 
dengan alasan penerapan dual system 
tersebut telah sesuai dengan 
perkembangan internasional.  

Berdasarkan penjelasan atas penerapan 
akuntansi berbasis akrual di Swedia 
tersebut, ditemukan bahwa informasi 
akrual lebih banyak digunakan untuk 
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internal manajemen pada 
kementerian/lembaga daripada 
penganggaran dan pembuatan kebijakan. 
Kementerian/ lembaga lebih banyak 
menggunakan biaya berbasis akrual 
(accrual based cost) untuk obyek biaya 
seperti departemen dan output. 
Pemerintah lebih banyak menggunakan 
informasi pengganggaran dibandingkan 
dengan informasi berbasis akrual. Karena 
itu, informasi pada Laporan Operasional 
dan biaya per obyek lebih banyak 
digunakan dibandingkan dengan Neraca 
dan Laporan Dana. Informasi akrual lebih 
banyak digunakan sebagai dasar untuk 
penilaian kinerja keuangan bukan sebagai 
dasar alokasi sumber daya.  

Negara lain yang sudah 
menerapkan akuntansi berbasis akrual 
pada era  1990-an adalah  Selandia Baru. 
Ketika itu, Undang-undang memberikan 
waktu dua tahun kepada departemen-
departemen untuk mengembangkan 
sendiri sistem yang berbasis akrual, 
dalam kenyataannya sebagian besar 
departemen sudah siap dengan sistem 
akrualnya dalam waktu satu tahun, 
sedangkan secara keseluruhan 
departemen sudah siap dalam waktu 
delapan belas bulan. Departemen secara 
individu menerima persetujuan untuk 
berpindah ke sistem yang baru. Untuk 
departemen secara individu, semua 
elemen kunci dari sistem baru yaitu 
penganggaran akrual, proses apropriasi, 

dan proses pelaporan berubah pada saat 
yang sama.  

Dalam  perkembangan satu 
dekade berikutnya, telah terjadi 
perubahan besar dalam penggunaan 
basis akuntansi dari basis kas menjadi 
basis akrual di negara-negara anggota 
OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) meskipun 
masih terdapat perbedaan derajat 
akrual-nya diantara negara-negara 
tersebut. 

3. PRAKTEK INTERNASIONAL 

International Federation of 
Accountant (IFAC) sebagai badan 
penyusun standar akuntansi 
internasional menyarankan implementasi 
basis akrual untuk sektor publik. IFAC 
Public Sector Committee (PSC) telah 
menanggapi secara luas mengenai 
keunggulan akuntansi berbasis akrual 
untuk pemerintah dan entitas sektor 
publik lainnya (IFAC 2002). Oleh karena 
itu, akuntansi berbasis akrual saat ini 
memperoleh perhatian penting di 
beberapa negara, khususnya di negara-
negara anggota OECD.  

Berdasarkan data dari ADB dan 
IFAC, terdapat 12 negara dari 31 negara 
OECD yang telah sepenuhnya 
menerapkan akuntansi berbasis akrual 
pada laporan keuangannya, antara lain 
Australia, Amerika Serikat, Inggris, 
Selandia Baru, dan Swedia. Selain itu, 
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terdapat beberapa negara yang sedang 
mengembangkan penerapan akuntansi 
akrual antara lain Brazil, Argentina, 
Belanda, dan Vietnam.  

OECD countries merupakan 
kelompok negara-negara yang telah 
mendapatkan pengakuan yang baik dan 
merupakan panutan (trend setter) dari 
dunia internasional dalam pengelolaan 
keuangan negara yang  baik. Dalam 
berbagai kegiatan keuangan 
internasional, OECD telah menyatakan 
standing position OECD bahwa untuk 
pemerintah, praktek akuntansi yang 
terbaik adalah akuntansi berbasis akrual 
dengan anggaran berbasis kas.  

Tabel di bawah ini merupakan daftar 
negara-negara yang telah menerapkan 
akuntansi berbasis akrual: 

No. Negara Catatan 

1. Australia Akuntansi Akrual 
penuh, penyusunan 
Lap. Keu Konsolidasi 
sejak 1997 

2. Kanada Akuntansi Akrual 
penuh, penyusunan 
Lap. Keu Konsolidasi 
sejak 2002 

3. Selandia 
Baru 

Akuntansi Akrual 
penuh, penyusunan 
Lap. Keu Konsolidasi 
sejak 1992 

4. Inggris Akuntansi Akrual 
penuh, penyusunan 

Lap. Keu Konsolidasi 
sejak 2006 

5. Amerika 
Serikat 

Akuntansi Akrual 
penuh, penyusunan 
Lap. Keu Konsolidasi 
sejak 1998 

6. Prancis Berpindah ke 
Akrual. Standar yang 
berlaku dalam 
proses 
pengembangan 
mengacu pada IFRS, 
IPSAS 

7. Yunani Menerapkan 
akuntansi akrual 
pada penyusunan 
laporan keuangan 
konsolidasian 

8. Swiss Adopsi IPSAS efektif 
sejak tahun 2007 

9. Swedia Menerapkan 
akuntansi akrual 
pada penyusunan 
laporan keuangan 
konsolidasian 

10. Finlandia Menerapkan 
akuntansi akrual 
pada penyusunan 
laporan keuangan 
konsolidasian 

11. Islandia Menerapkan 
akuntansi akrual 
pada penyusunan 
laporan keuangan 
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konsolidasian 
dengan beberapa 
elemen dalam basis 
kas 

12. Italia Menerapkan 
akuntansi akrual 
pada penyusunan 
laporan keuangan 
konsolidasian 
dengan beberapa 
elemen dalam basis 
kas 

Sumber: Modernizing the EU Accounts- 
Enhanced Management Information and 
Greater Transparency pada 
www.ec.europa.eu/budget. 

Sementara tabel berikut merupakan 
daftar negara-negara yang sedang 
mengembangkan/merencanakan untuk 
menerapkan akuntansi pemerintahan 
berbasis Akrual: 

No. Negara Catatan 

1. Albania Berencana untuk 
mengadopsi IPSAS 
Akrual dengan 
dukungan dari 
pemerintah Italia, 
UNDP dan Bank 
Dunia 

2. Argentina Pengembangan 
Standar Akuntansi 
yang 
diharmonisasikan 

dengan IPSAS 

3. Azerbaijan Akan mengadopsi 
IPSAS Akrual 

4. Barbados Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 

5. Brasil Implementasi Akrual 
penuh tahun 2012 

6. Cayman 
Island 

Adaptasi IPSAS 
Akrual 

7. Indonesia Standar Akuntansi 
Pemerintah yang 
diharmonisasi 
dengan IPSAS 

8. Israel Adopsi IPSAS Akrual 

9. Jamaika Komitmen untuk 
mengadopsi IPSAS 
Akrual dan dalam 
proses perubahan 

10. Belanda Piloting dalam 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

11. Norwegia Piloting dalam 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

12. Vietnam Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual dengan 
dukungan Bank 
Dunia 

13. Afganistan Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

14. Aljazair Proyek bank Dunia 
untuk reformasi 
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akuntansi termasuk 
IPSAS Akrual 

15. Kamboja Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

16. Cina Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

17. Hungaria Proyek Uni Eropa 
untuk reformasi 
akuntansi termasuk 
IPSAS Akrual 

18 Gambia Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Basis Kas dan 
menuju Akrual  

19 Laos Kerja sama Bank 
Dunia dan 
pemerintah dalam 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

20. Jamaika Proses perubahan 
ke IPSAS Akrual 

21. Latvia Proyek Uni Eropa 
untuk Reformasi 
Akuntansi termasuk 
IPSAS Akrual 

22. Lithuania Proyek Uni Eropa 
untuk Reformasi 
Akuntansi termasuk 
IPSAS Akrual 

23. Maladewa Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

24. Makedonia Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Basis Kas dan 
menuju Akrual  

25. Mongolia Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Akrual sejak 2003 

26. Maroko Pengembangan 
institusi termasuk 
IPSAS Akrual 

27. Nigeria Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Basis Kas dan 
menuju Akrual  

28. Pakistan Dalam proses 
mengadopsi IPSAS 
Basis Kas dan 
menuju Akrual  

29. Peru Adopsi IPSAS Akrual 

30. Slowakia Berencana untuk 
mengadopsi IPSAS 
Akrual 

31. Uganda Adopsi IPSAS Akrual 

32. Uruguay Penetapan 
peraturan yang 
mensyaratkan 
adopsi IPSAS Akrual 

Sumber: IPSAS Adoption by Government 
pada www.ifac.org (terlampir) 
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4. KONDISI AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA 
SAAT INI 

Dalam rangka pelaksanaan 
akuntansi dan pelaporan keuangan, 
Pemerintah telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). SAP ini disusun oleh Komite 
Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) 
sebagai suatu komite independen yang 
diatur dalam paket UU bidang keuangan 
negara dan dibentuk dengan Keputusan 
Presiden. SAP dijadikan pedoman bagi 
Pemerintah Pusat dan pemerintah 
daerah dalam rangka menyusun laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD dalam bentuk Laporan 
Keuangan. SAP yang ditetapkan dengan 
PP 24/2005 menganut akuntansi basis 
kas untuk pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dan belanja, serta basis 
akrual untuk pengakuan dan pengukuran 
aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis 
tersebut dipilih untuk dapat menyusun 
laporan realisasi anggaran dengan 
menggunakan basis kas dan untuk 
menyusun neraca dengan menggunakan 
basis akrual. Basis akuntansi ini disebut 
dengan basis kas menuju akrual (cash 
towards accrual). SAP berbasis cash 
towards accrual tersebut mulai 
diberlakukan untuk penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 
Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (LKKL) sejak tahun 
2005. Opini LKPP dan LKKL dari tahun ke 
tahun semakin membaik dan diharapkan 
pada tahun anggaran 2011, seluruh LKKL 
dan LKPP dapat memperoleh Opini 
terbaik. 

PP 24/2005 yang mengatur 
akuntansi berbasis kas menuju akrual 
(cash towards accrual) merupakan PP 
transisi karena UU 17/2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU 1/2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang 
mengamanatkan pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja 
dengan basis akrual, dan diterapkan 
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak 
UU Keuangan Negara ditetapkan, dan 
ditegaskan dalam UU Perbendaharaan 
Negara bahwa pemerintah harus 
menerapkan basis akrual sejak tahun 
2008. 

Dalam rangka memenuhi amanat 
UU terkait akuntansi akrual tersebut, 
Pemerintah diwakili Menteri Keuangan 
didampingi oleh KSAP pada tanggal 25 
September 2008 telah berkonsultasi 
dengan pimpinan DPR. Pemerintah dan 
DPR sepenuhnya menyadari bahwa 
penerapan akuntansi berbasis akrual 
belum dapat diterapkan sepenuhnya 
dalam tahun 2008. Hal ini mendasari 
kesepakatan antara Pemerintah dan DPR 
untuk mengimplementasikan akuntansi 
berbasis akrual secara bertahap, 
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terhitung mulai tahun 2009 sesuai 
dengan kondisi dan kemampuan 
Indonesia. 

5. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN 
MASING-MASING BASIS AKUNTANSI 

Baik penganggaran maupun 
akuntansi berbasis kas maupun berbasis 
akrual masing-masing mempunyai 
keunggulan dan kelemahan sebagai 
berikut: 

Pertama Penganggaran dan akuntansi 
dengan basis kas (cash accounting and 
budgeting) disukai berbagai negara 
(terutama negara sedang berkembang) 
antara lain karena sederhana, kaitan 
anggaran dan sistem pajak jelas, mudah 
dipahami dan dilaksanakan, mudah 
diaudit, dan memudahkan dalam 
pengendalian belanja. Akan tetapi sistem 
ini mengandung risiko dan kelemahan, 
seperti rentan manipulasi arus kas, 
mendorong kecenderungan belanja 
sampai anggaran habis, tidak ada 
pengendalian aset nonkas secara 
terkoordinasi melalui akuntansi, aset 
terabaikan atau tidak digunakan, 
pembengkakan utang dan risiko 
kebangkrutan tidak terdeteksi melalui 
akuntansi dan LK, hanya memberikan 
gambaran parsial bukan menyeluruh 
tentang keuangan negara sesuai maksud 
UU 17 Tahun 2003, tidak memfasilitasi 
hubungan antara analisis ekonomis 
dengan output organisasi, tidak 

menggambarkan beban keuangan yang 
sebenarnya terutama beban penyusutan 
aset tetap, serta tidak mampu 
melahirkan neraca berbasis akrual 
sehingga negara tidak pernah 
mengetahui posisi dan risiko keuangan 
(blind spot accounting). 

Kedua Accrual accounting & budgeting 
disukai antara lain karena 
mengakumulasi kewajiban pembayaran 
pensiun, meluruskan/meratakan belanja 
modal dengan akuntansi penyusutan, 
mewaspadai risiko default hutang yang 
akan jatuh tempo bersanksi denda, 
perundingan dan penjadwalan utang 
yang mungkin tak mampu dibayar di 
masa depan yang jauh, tanpa tergesa-
gesa, permintaan hair cut apabila posisi 
keuangan terlihat tidak tertolong lagi 
menjadi masuk akal di mata negara 
donor, IMF, WB, dan memberi gambaran 
keuangan lebih menyeluruh tentang 
keuangan negara dari sekadar gambaran 
kas, manipulasi kas lebih mudah 
terdeteksi oleh accrual budgeting & 
accounting systems, memenuhi azas 
”makin baik informasi, makin baik 
keputusan”, mengubah perilaku 
keuangan agen, penilaian kesehatan 
keuangan yang lebih baik terkait pada 
kinerja organisasi pemerintah. Akan 
tetapi, sistem ini mengandung berbagai 
risiko dan kelemahan, seperti perasaan 
tak mampu menguasai teknologi ini dan 
diserahkan pada sekelompok kecil ”ahli”, 



 

 
P a n d u a n  T e k n i s  A k u n t a n s i  P e m e r i n t a h  P u s a t  E d i s i  1 0   9  

standar akuntansi harus berbasis akrual, 
petunjuk pelaksanaan standar akuntansi 
makin banyak dan rumit, kecanggihan 
standar dapat menjadi modus operandi 
manipulasi-akuntansi bagi para pakar, 
audit LK makin rumit, penundaan 
kewajiban jatuh waktu untuk 
memperbaiki kinerja, munculnya 
pendapatan fiktif berbasis rekaan-akrual, 
dan prosedur keuangan yang makin 
rumit. 

Ketiga Secara lebih mendalam, Study #14 
IFAC Public Sector Committee (2002) 
menyatakan bahwa pelaporan berbasis 
akrual bermanfaat dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah terkait biaya jasa 
layanan, efisiensi, dan pencapaian 
tujuan. Dengan pelaporan berbasis 
akrual, pengguna dapat mengidentifikasi 
posisi keuangan pemerintah dan 
perubahannya, bagaimana pemerintah 
mendanai kegiatannya sesuai dengan 
kemampuan pendanaannya sehingga 
dapat diukur kapasitas pemerintah yang 
sebenarnya. Akuntansi pemerintah 
berbasis akrual juga memungkinkan 
pemerintah untuk mengidentifikasi 
kesempatan dalam menggunakan 
sumberdaya masa depan dan 
mewujudkan pengelolaan yang baik atas 
sumberdaya tersebut. 

Manfaat secara luas akuntansi basis 
akrual meliputi: 

1. menyajikan nilai barang dan jasa 
yang digunakan, dihibahkan, dan 
diperoleh; 
2. menghasilkan pengukuran kinerja 
yang lebih memadai;  
3. sesuai dengan konsep capital 
maintenance. 

Sebagai contoh, pengakuan 
utang pensiun merupakan salah satu 
keunggulan akuntansi akrual pada sektor 
pemerintah. Dibandingkan dengan 
akuntansi berbasis kas, akuntansi 
berbasis akrual telah diterima secara luas 
pada sektor komersial. Pertimbangan 
utama bahwa pelaporan akuntansi 
berbasis akrual dapat menyajikan neraca 
dan kesinambungan keuangan yang tidak 
dapat dicapai melalui akuntansi dan 
pelaporan berbasis kas.  Dengan 
menyadari keunggulan akuntansi 
berbasis akrual, badan penyusun standar 
akuntansi internasional (IFAC) 
menyarankan implementasi basis akrual 
untuk sektor publik. IFAC Public Sector 
Committee (PSC) telah menanggapi 
secara luas mengenai keunggulan 
akuntansi berbasis akrual untuk 
pemerintah dan entitas sektor publik 
lainnya (IFAC 2002). Oleh karena itu, 
akuntansi berbasis akrual saat ini 
memperoleh perhatian penting di 
beberapa negara, khususnya di negara-
negara anggota OECD. 

Namun, akuntansi dan pelaporan 
berbasis akrual mempunyai kompleksitas 
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dan biaya yang tinggi. Pada 
kenyataannya, praktik-praktik akuntansi 
berbasis akrual di sektor komersial tidak 
sejalan dengan di sektor pemerintahan. 
Menurut Ketua IFAC PSC tahun 2004, 
Ronald Point, sekitar 90% dari negara-
negara di dunia masih menyelenggarakan 
akuntansi dengan pendekatan basis kas. 
Setidaknya terdapat 2 alasan untuk tetap 
mempertahankan penggunaan basis kas 
dibandingkan dengan basis akrual: 

1. Anggaran tahunan pemerintah 
disusun berdasarkan arus kas riil 
sehingga laporan pertanggung-
jawabannya harus disusun konsisten 
dengan anggarannya. 

2. Pendekatan basis kas sudah lama 
digunakan untuk menghindari 
kesulitan-kesulitan yang menyeluruh 
khususnya yang timbul di antara 
anggota parlemen ketika membahas 
anggaran dan laporan pertanggung-
jawaban.    

Demikian pula pendapat Profesor 
Johan Christiaens dan Jan Rommel yang 
melakukan penelitian secara empiris atas 
implementasi gerakan pembaharuan 
akuntansi pemerintahan pada 
pemerintah daerah di Belgia. Disebutkan 
pula bahwa pemerintah-pemerintah 
tersebut sejak tahun 1980-an telah mulai 
mengadopsi akuntansi akrual  pada 
laporan keuangannya. Hasil penelitian-
nya, yang dipublikasikan tahun 2008, 

menunjukkan dan menyatakan bahwa: 
(1) akuntansi kameralistik (yang 
mencatat transaksi dengan basis kas dan 
menghasilkan laporan realisasi anggaran) 
lebih bermanfaat  bagi sebagian aktivitas 
pemerintahan. (2) Bagi aktivitas 
pemerintahan yang menyerupai bisnis 
(misalnya aktivitas rumah sakit 
pemerintah) akuntansi akrual memang 
memberikan informasi ekonomi secara 
lebih relevan. (3) Jangan-jangan bahwa di 
kemudian hari, misalnya tahun 2015, 
akuntansi akrual pada pemerintah hanya 
akan bertahan pada bagian 
pemerintahan yang dikelola seperti unit 
bisnis. 

Kesimpulan tersebut  di atas 
didasarkan pada temuan-temuannya 
sebagai berikut: 

(1) Tidak jelasnya konsep akrual yang 
digunakan sebagai dasar 
pembaharuan akuntansi pemerin-
tahan di Belgia.  

(2) Para pejabat maupun politisi tidak 
memahami akuntansi akrual, karena 
alasan berikut: 

(a) Dari  segi teknis, baik akuntansi 
berbasis kas maupun akuntansi 
berbasis akrual, masing-masing  
basis akuntansi mempunyai 
kekuatan dan kelemahan. 
Akuntansi berbasis kas lebih 
unggul sebagai alat 
pengendalian belanja yang 
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bersifat pelayanan masyarakat, 
sedangkan akuntansi berbasis 
akrual adalah tepat untuk 
mengukur output pemerin-
tahan yang bercorak bisnis, 
karena dapat membandingkan 
langsung antara output dengan 
input. 

(b) Akuntansi berbasis kas lebih 
unggul untuk melandasi 
pengambilan keputusan yang 
bersifat politis, sedangkan 
politisi adalah salah satu 
pengguna utama laporan 
keuangan pemerintah. 

(c) Di samping itu, penganggaran 
berbasis akrual sukar 
dimengerti oleh politisi: 
misalnya, anggaran penyusutan 
atau beban overhead adalah hal 
yang tidak gampang disepakati 
oleh mereka yang awam akan 
akuntansi. Oleh karenanya 
dalam bidang penganggaran 
politisi tetap lebih nyaman 
dengan mengendalikan 
pengeluaran berbasis kas. 

Berdasarkan data OECD tahun 
2005 hanya terdapat 3 negara yang 
menerapkan anggaran berbasis akrual 
yaitu New Zealand, Australia dan 
Islandia.  Akrualisasi akuntansi dilakukan 
berbagai negara melalui berbagai 
metodologi basis-akrual, antara lain 

towards accrual accounting yang 
berupaya memenuhi ketidakpuasan 
pemangku kepentingan akan 
keterbatasan saji sistem akuntansi 
berbasis kas penuh. Pada langkah 
pertama strategic move RI, Pemerintah 
Indonesia melalui KSAP langsung memilih 
secara cerdas bentuk hibrida ini seperti 
termaktub dalam PP 24/2005. Sebagian 
akademisi maupun praktisi percaya 
bahwa posisi ini ideal untuk NKRI ke 
depan. 

Pemilihan basis kas untuk 
pengakuan pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan untuk pemerintah Indonesia 
juga mempertimbangkan:  

1. Anggapan banyak anggota parlemen 
mengenai izin mengeluarkan uang 
adalah sistem paling aman bagi 
negara, terhadap bahaya 
kebangkrutan. Bagi mereka, cash 
based budgeting paling ideal. 

2. Banyak anggota parlemen 
dihinggapi rasa khawatir besar pasak 
dari tiang (cash overruns), dihantui 
komplesitas teknikal sistem 
anggaran akrual, dan kecemasan 
akan merebaknya manipulasi data 
keuangan. 

3. Munculnya berbagai teknologi 
manajemen keuangan setara sektor 
privat, seperti penilaian aset, 
pengakuan pendapatan/penghasilan 
akrual, dan teknologi pencadangan. 
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6. PENERAPAN DI INDONESIA 
a. Penerapan Akuntansi Basis Kas 

Menuju Akrual  

Selama beberapa dekade 
pemerintah Indonesia sudah melakukan 
berbagai upaya untuk memperbaiki 
kualitas kinerja, tranparansi, dan 
akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.  
Upaya ini mendapat momentum dengan 
reformasi keuangan negara di 
penghujung tahun 1990an berupa 
diterbitkannya tiga paket UU di bidang 
keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab 
dan Pengelolaan Keuangan Negara.  

UU No. 17 Tahun 2003 
mengamanatkan bahwa pendapatan dan 
belanja baik dalam penganggaran 
maupun laporan pertanggung-
jawabannya diakui dan diukur dengan 
basis akrual. Hal tersebut dapat dilihat 
dari Pasal 1 UU No.17 tahun 2003 yang 
mendefinisikan Pendapatan negara/ 
daerah adalah hak pemerintah 
pusat/daerah  yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dan 
Belanja negara/daerah adalah kewajiban 
pemerintah pusat/daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Selanjutnya pasal 36 ayat (1) menyatakan 
bahwa pengakuan dan pengukuran 

pendapatan dan belanja berbasis akrual 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 
5 (lima) tahun.  

Perkembangan akuntansi 
pemerintahan di Indonesia sebelum 
reformasi belum menggembirakan. Saat 
itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia 
belum berperan sebagai alat untuk 
meningkatkan akuntabilitas kinerja 
birokrasi pemerintah dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 
Pada periode tersebut, output yang 
dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan 
di Indonesia sering tidak akurat, 
terlambat, dan tidak informatif, sehingga 
tidak dapat diandalkan dalam 
pengambilan keputusan.   

Perubahan dari basis kas menjadi 
basis akrual dalam akuntansi 
pemerintahan merupakan bagian dari 
bangunan yang ingin dibentuk dalam 
reformasi di bidang keuangan negara 
seperti yang diamanatkan dalam UU No. 
17 tahun 2003. Oleh karena itu, 
perubahan basis akuntansi pemerintahan 
di Indonesia dari basis kas menuju basis 
akrual dilakukan secara bertahap. 
Berdasarkan  Pasal 32 UU 17 Tahun 2003 
dan Pasal 57 UU 1 Tahun 2004, 
penyusunan standar akuntansi 
pemerintahan ditugaskan pada  suatu 
komite standar yang independen yang 
ditetapkan dengan suatu keputusan 
presiden, komite tersebut adalah Komite 
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Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).  
Organisasi KSAP terdiri dari Komite 
Konsultatif dan Komite Kerja yang 
dibantu oleh Kelompok Kerja. Komite 
Konsultatif  bertugas memberi konsultasi 
dan/atau pendapat dalam rangka 
perumusan konsep Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan 

Untuk menjaga kualitas Standar 
Akuntansi Pemerintahan, maka proses 
penyusunannya melalui mekanisme 
prosedural yang meliputi tahap-tahap  
kegiatan dalam setiap penyusunan 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) oleh Komite. 
Proses penyiapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang digunakan ini adalah 
proses yang berlaku umum secara 
internasional dengan penyesuaian 
terhadap kondisi yang ada di Indonesia. 
Penyesuaian dilakukan antara lain karena 
pertimbangan kebutuhan yang mendesak 
dan kemampuan pengguna untuk 
memahami dan melaksanakan standar 
yang ditetapkan. Tahap tahap penyiapan 
SAP adalah sebagai berikut: 

 Identifikasi topik dan konsultasi 
dengan Komite Konsultatif; 

 Pembentukan Kelompok Kerja; 

 Riset, Penulisan, dan Pembahasan 
Draft Awal; 

 Pengambilan Keputusan oleh 
Komite;  

 Peluncuran Draft Publikasian; 

 Public hearing dan limited hearing; 

 Pembahasan tanggapan atas draft 
dan masukan dari hearings;  

 Permintaan & pembahasan 
pertimbangan BPK; 

 Finalisasi dan penetapan standar; 

 Sosialisasi.  
 

Selain itu, dalam menyusun SAP, 
KSAP mengunakan materi/referensi yang 
dikeluarkan oleh: 
a. International Federation of 

Accountants; 
b. International Accounting Standards 

Committee; 
c. International Monetary Fund; 
d. Ikatan Akuntan Indonesia; 
e. Financial Accounting Standard 

Board; 
f. Governmental Accounting Standard 

Board; 
g. Pemerintah Indonesia, berupa 

peraturan-peraturan di bidang 
keuangan negara; 

h. Organisasi profesi lainnya di 
berbagai negara yang membidangi 
pelaporan keuangan, akuntansi, dan 
audit pemerintahan. 

Pada tahun 2005, Presiden SBY 
menetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan  yang merupakan standar 
akuntansi pemerintahan pada masa 
transisi dari basis kas menuju basis akrual 
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penuh. SAP  mulai diberlakukan untuk 
penyusunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD Tahun Anggaran 2005. 
Berdasarkan PP  tersebut, akuntansi 
pemerintahan menggunakan akuntansi 
basis kas menuju akrual (cash basis 
toward accrual), artinya  menggunakan 
basis kas untuk pengakuan pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk 
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 
dalam Neraca. 

Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan dengan basis cash towards 
accrual di Pemerintah Indonesia baik 
Pusat maupun Daerah telah berjalan 
selama 5 tahun. Dalam rangka penerapan 
SAP dimaksud, Pemerintah Pusat telah 
membangun sistem akuntansi berbasis 
komputer (Sistem Akuntansi Pemerintah 
Pusat) untuk menyelenggarakan 
akuntansi dan menghasilkan Laporan 
Keuangan di seluruh 
Kementerian/Lembaga, Bendahara 
Umum Negara, Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
walaupun menghadapi  banyak 
hambatan, sudah menunjukkan adanya 
peningkatan. Hal tersebut antara lain 
tercermin atas opini yang diberikan BPK 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. Berdasarkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK, opini LKPP Tahun 2009 

adalah Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) atau qualified opinion. Opini 
tersebut merupakan opini terbaik yang 
pernah diperoleh sejak pertama kali LKPP 
disusun, yaitu LKPP Tahun 2004. Selama 
5 (lima) tahun, LKPP Tahun 2004 sampai 
dengan LKPP Tahun 2008 masih 
mendapat opini audit disclaimer. 
Peningkatan kualitas juga terjadi pada 
Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga (LKKL). Jumlah LKKL 
yang mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atau unqualified 
opinion semakin meningkat dari 7 LKKL 
pada tahun 2006, menjadi 16 LKKL pada 
tahun 2007, 35 LKKL pada tahun 2008, 
dan 45 LKKL pada tahun 2009 dan 58 
LKKL pada tahun 2010. Jumlah LKKL yang 
mendapat WDP turun dari 38 LKKL pada 
tahun 2006, menjadi 31 LKKL pada tahun 
2007, 30 LKKL pada tahun 2008, dan 26 
LKKL pada tahun 2009 dan 23 LKKL pada 
tahun 2010. Jumlah LKKL yang mendapat 
opini Tidak Menyatakan Pendapat 
semakin berkurang dari 36 LKKL pada 
tahun 2006, menjadi 33 LKKL pada tahun 
2007, 18 LKKL pada tahun 2008, dan 8 
LKKL pada tahun 2009, dan 2 LKKL pada 
tahun 2010.  

Untuk pemeriksaan atas LKPD, 
opini LKPD Tahun 2009 secara persentase 
juga menunjukkan adanya kenaikan. 
Opini WTP sebanyak 4% dari total LKPD 
yang sebelumnya 3% (tahun 2008) dan 
1% (tahun 2007). Sementara opini TMP  
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16% dari total LKPD yang sebelumnya 
24% (tahun 2008) dan 26% (tahun 2007). 

b. Penerapan Akuntansi Basis Akrual 

Dalam rangka mengemban  
amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 yang menetapkan basis akrual 
diterapkan selambat-lambatnya pada 
tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 
2006 telah memulai mengkaji, melakukan 
penelitian dan pembahasan serta 
menyiapkan Draft Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang berbasis akrual 
berdasarkan kesepakatan sementara dari 
KSAP. Penyusunan Draft SAP yang 
berbasis akrual tersebut dilakukan secara 
hati-hati dengan mempertimbangkan 
antara lain: 1. SAP berbasis kas menuju 
akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 - cash 
towards accrual) baru saja diterbitkan 
dan belum sepenuhnya diimplementasi-
kan oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 2. SAP berbasis 
akrual yang akan disusun sesuai Undang-
undang Keuangan Negara mengharuskan 
perubahan/penyempurnaan pada bidang 
perencanaan dan penganggaran, dimana 
KSAP tidak dalam posisi untuk membuat 
ketentuan/peraturan di bidang tersebut 
(misalnya keharusan untuk menganggar-
kan terhadap kewajiban-kewajiban yang 
harus dibayar pada akhir tahun buku).  

Penyusunan SAP berbasis akrual 
dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1) 
menyusun PSAP berbasis akrual 

seluruhnya dari awal; dan (2) 
menyesuaikan PSAP berbasis kas menuju 
akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) 
menjadi PSAP berbasis akrual dengan 
referensi IPSAS, dengan 
mempertimbangkan praktik-praktik yang 
berlaku, administrasi pemerintahan yang 
ada dan kemampuan sumber daya 
manusia. Atas dua strategi tersebut, 
KSAP sepakat menggunakan strategi yang 
ke-2, dengan pertimbangan sebagai 
berikut:  

a. SAP berbasis kas menuju akrual 
telah disusun dengan mengacu pada 
beberapa referensi bertaraf 
internasional antara lain IPSAS, 
Governmental Accounting Standards 
Board (GASB), dan Government 
Finance Statistics (GFS), sehingga 
diharapkan SAP berbasis kas menuju 
akrual yang akan disesuaikan 
menjadi akrual sudah dapat diterima 
umum; 

b. Mengurangi resistensi dari para 
pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 
2005) terhadap perubahan basis 
akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 
Tahun 2005 masih dalam tahap 
pembelajaran dan perlu waktu yang 
cukup lama untuk memahaminya 
sehingga apabila SAP akrual berbeda 
jauh dengan SAP berbasis kas 
menuju akrual akan menimbulkan 
resistensi;  
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c. Penyusunan SAP berbasis akrual 
relatif menjadi lebih mudah karena 
sebagian dari PSAP berbasis kas 
menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 
06, 07, dan 08 dalam PP 24/2005) 
telah berbasis akrual sehingga hanya 
memerlukan penyesuaian beberapa 
PSAP berbasis akrual;  

d. Penerapan SAP berbasis akrual yang 
disusun sesuai pola SAP berbasis kas 
menuju akrual lebih mudah bagi 
para pengguna standar karena 
sudah disosialisasikan, dan para 
pengguna telah memiliki 
pemahaman dan pengalaman 
terhadap SAP berbasis kas menuju 
akrual. 

Perkembangan terakhir, telah 
terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 
tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual 
sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Jika 
dibandingkan dengan akuntansi 
pemerintah berbasis kas menuju akrual, 
akuntansi berbasis akrual sebenarnya 
tidak banyak berbeda. Pengaruh 
perlakuan akrual dalam akuntansi 
berbasis kas menuju akrual sudah banyak 
diakomodasi di dalam laporan keuangan 
terutama neraca yang disusun sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
Keberadaan pos piutang, aset tetap, 
hutang merupakan bukti adanya proses 

pembukuan yang dipengaruhi oleh asas 
akrual.  

Ketika akrual hendak dilakukan 
sepenuhnya untuk menggambarkan 
berlangsungnya esensi transaksi atau 
kejadian, maka kelebihan yang diperoleh 
dari penerapan akrual adalah 
tergambarkannya informasi operasi atau 
kegiatan. Dalam sektor komersial, 
gambaran perkembangan operasi atau 
kegiatan ini dituangkan dalam Laporan 
Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi 
pemerintah, laporan sejenis ini 
diciptakan dalam bentuk Laporan 
Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.  

Dengan demikian, perbedaan 
kongkrit yang paling memerlukan 
perhatian adalah jenis/komponen 
laporan keuangan. Perbedaan mendasar 
SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual 
terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan 
Operasional. Entitas pemerintah 
melaporkan secara transparan besarnya 
sumber daya ekonomi yang didapatkan, 
dan besarnya beban yang ditanggung 
untuk menjalankan kegiatan 
pemerintahan. Surplus/defisit operasi-
onal merupakan penambah atau 
pengurang ekuitas/kekayaan bersih 
entitas pemerintahan bersangkutan.  
Secara ringkas perbedaan komponen 
laporan keuangan basis akrual dengan 
basis kas menuju akrual disajikan pada 
Lampiran II. 
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Walaupun basis akrual berlaku 
efektif  untuk laporan keuangan atas 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran mulai tahun 2010, tetapi 
apabila entitas pelaporan belum dapat 
menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan 
dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas 
Menuju Akrual paling lama 4 (empat) 
tahun setelah Tahun Anggaran 2010. 
Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat 
dilaksanakan secara bertahap dari 
penerapan SAP Berbasis Kas Menuju 
Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis 
Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penerapan SAP Berbasis Akrual secara 
bertahap pada pemerintah pusat diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
sedangkan untuk pada pemerintah 
daerah diatur dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010). 

Untuk pemerintah pusat, strategi 
penerapan basis akrual, sudah dilakukan 
mulai tahun 2009, yaitu dengan 
menyajikan informasi akrual untuk 
pendapatan dan belanja sebagai 
pelengkap LRA berbasis kas. Contoh 
strategi atau pentahapan penerapan 
basis akrual yang dapat dilakukan baik 
oleh  pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dapat dilihat pada Lampiran III 
dan IV. 

 

 

c. Tantangan Akuntansi Berbasis 
Akrual 

Keberhasilan perubahan 
akuntansi pemerintahan sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang 
lebih transparan dan lebih akuntabel 
memerlukan upaya dan kerja sama dari 
berbagai pihak.  Jika penerapan 
akuntansi berbasis kas menuju akrual 
saja masih banyak menghadapi 
hambatan, lebih-lebih lagi jika 
pemerintah akan menerapkan akuntansi 
berbasis akrual. Beberapa tantangan 
dalam implementasi akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual adalah: 

1. Sistem Akuntansi dan IT Based 
System 

Melihat kompleksitas implemen-
tasi akuntansi berbasis akrual, dapat 
dipastikan bahwa penerapan akuntansi 
berbasis akrual di lingkungan 
pemerintahan memerlukan sistem 
akuntansi dan IT based system yang lebih 
rumit.  Selain itu perlu juga dibangun 
sistem pengendalian intern yang 
memadai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif 
dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut telah 
diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 
tahun 2004 yang menyatakan “Dalam 
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rangka meningkatkan kinerja, 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, Presiden 
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan 
menyelenggarakan Sistem Pengendalian 
Intern di lingkungan pemerintah secara 
menyeluruh. SPI ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. Untuk 
melaksanakan hal tersebut pada tahun 
2008 telah terbit PP No 60 tentang 
Sistem Pengedalian Intern Pemerintah 

2. Komitmen dari pimpinan 

Dukungan yang kuat dari 
pimpinan merupakan kunci keberhasilan 
dari suatu perubahan. Salah satu 
penyebab kelemahan penyusunan 
Laporan Keuangan pada beberapa 
Kementerian/Lembaga adalah lemahnya 
komitmen pimpinan satuan kerja 
khususnya SKPD penerima dana 
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 

3. Tersedianya SDM yang kompeten 

Laporan keuangan diwajibkan 
untuk disusun secara tertib dan 
disampaikan masing-masing oleh 
pemerintah pusat dan daerah kepada 
BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, 
selambatnya 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir, laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK 
tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat  
kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah 
kepada DPRD. Penyiapan dan 

penyusunan laporan keuangan tersebut 
memerlukan SDM yang menguasai 
akuntansi pemerintahan. 

Pada saat ini kebutuhan tersebut 
sangat terasa, apalagi menjelang 
penerapan akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah 
pusat dan daerah perlu secara serius 
menyusun perencanaan SDM di bidang 
akuntansi pemerintahan. Termasuk di 
dalamnya memberikan sistem insentif 
dan remunerasi yang memadai untuk 
mencegah timbulnya praktik KKN oleh 
SDM yang terkait dengan akuntansi 
pemerintahan. Di samping itu, peran dari 
perguruan tinggi dan organisasi profesi 
tidak kalah pentingnya untuk memenuhi 
kebutuhan akan SDM yang kompeten di 
bidang akuntansi pemerintahan. 

4. Resistensi terhadap perubahan 

Sebagai layaknya untuk setiap 
perubahan, bisa jadi ada pihak internal 
yang sudah terbiasa dengan sistem yang 
lama dan enggan untuk mengikuti 
perubahan. Untuk itu, perlu disusun 
berbagai kebijakan dan dilakukan 
berbagai sosialisasi sehingga penerapan 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
dapat berjalan dengan baik. 

7. STRATEGI  PENERAPAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA 

Sampai saat ini, Laporan 
Keuangan pemerintah baik LKPP, LKKL, 
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maupun LKPD disusun hanya untuk 
keperluan memenuhi peraturan 
perundangan, belum digunakan secara 
optimal sebagai salah satu bahan untuk 
tujuan pengambilan keputusan. Hal ini 
disebabkan di lingkungan pemerintahan, 
akuntansi dan pelaporan keuangan masih 
merupakan hal yang relatif baru. Di 
tengah-tengah derasnya arus informasi 
dan desakan akan peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pemerintah, 
akuntansi berbasis akrual merupakan 
salah satu cara untuk mendukungnya, 
dengan berbagai konsekuensi yang harus 
ditempuh. 

Sesuai dengan reformasi 
pengelolaan keuangan negara yang 
mengamanatkan penerapan akuntansi 
berbasis akrual, telah terjadi perdebatan 
dalam proses penerapan akrual, yaitu 
apakah akrual diterapkan untuk setiap 
transaksi (accrual accounting) atau akrual 
diterapkan hanya pada saat pelaporan 
(accrual reporting). Apabila akrual 
diterapkan pada saat terjadinya 
transaksi, yaitu pada saat hak dan 
kewajiban timbul, maka setiap satuan 
kerja harus dapat mengidentifikasi setiap 
transaksi akrual yang relatif sulit, 
sehingga diperlukan minimal 1 (satu) 
orang tenaga akuntan atau lulusan 
akuntansi di setiap satuan kerja. Di 
samping itu, pencatatan secara akrual 
pada saat terjadinya transaksi harus 

didukung dengan pemeliharaan 
dokumen sumber yang lebih rapi dan 
sistem yang memadai. Penerapan akrual 
pada saat terjadinya transaksi ini sesuai 
dengan konsep accrual accounting, 
bahwa transaksi diakui dan dicatat pada 
saat timbulnya hak atau kewajiban. 
Apabila akrual diterapkan hanya pada 
saat pelaporan, maka tetap harus 
dilakukan identifikasi hak dan kewajiban 
yang belum terpenuhi pada akhir 
tahun/tanggal pelaporan. Hal ini akan 
lebih memudahkan bagi satuan kerja 
untuk menerapkannya.  

Penerapan kebijakan akuntansi 
memainkan peranan penting. Untuk 
berbagai pos transaksi perlu ditelaah 
lebih lanjut kebijakan akuntansinya yang 
mungkin berbeda antara pendapatan 
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), Belanja, Pembiayaan 
maupun untuk pos-pos neraca seperti 
piutang, persediaan, aset tetap, maupun 
kewajiban. Pengkajian lebih mendalam 
oleh  suatu Tim perlu dilaksanakan untuk 
mengdentifikasi pos-pos apa saja yang 
sudah akrual dan degree of accrual-nya 
yang perlu diperhatikan untuk kebijakan 
masing-masing pos dan transaksi. 

8. PENTAHAPAN PENERAPAN 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

Akuntansi berbasis akrual dapat 
diterapkan secara bertahap. Penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada 
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Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Tahun I (2010): Pengumpulan 

informasi akrual, penyiapan SAP, 
dan rencana detil: 
a. Menyiapkan akuntansi akrual 

(identifikasi transaksi akrual); 
b. Menerbitkan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual; 
c. Mengembangkan Framework 

Akuntansi Berbasis Akrual; 
d. Mengembangkan Framework 

Bagan Akun Standar; 
e. Membentuk Project Team. 

 
b. Tahun II (2011): Penyiapan aturan 

pelaksanaan, sistem dan kebijakan 
(tahap 1): 
a. Penyiapan aturan pelaksanaan; 
b. Penyusunan kebijakan 

akuntansi; 
c. Pelatihan Government Financial 

Statistics (GFS); 
d. Pembangunan Sistem Akuntansi 

(bagian 1): 

 Penyiapan sistem akuntansi 
dengan basis akrual; 

 Pembangunan BAS dan 
kebijakan akuntansi secara 
detil beserta petunjuk 
pelaksanaannya; 

 Penyusunan bisnis proses; 

 Peningkatan kapasitas SDM 
(Capacity Building); 

 Dukungan Teknologi 
Informasi.  

e. Pendidikan dan Pelatihan.  
c. Tahun III (2012): Melanjutkan 

membangun sistem akuntansi dan 
meningkatkan SDM (tahap 2) 
a. Membangun sistem akuntansi 

(bagian 2); 

 Menyiapkan sistem 
akuntansi dengan basis 
akrual; 

 Membangun BAS dan 
kebijakan akuntansi secara 
detil beserta petunjuk 
pelaksanaannya; 

 Membangun proses bisnis 
lanjutan; 

 Meningkatkan SDM; 

 Dukungan Teknologi 
Informasi.  

b. Pendidikan dan Pelatihan 
 
d. Tahun IV (2013): Uji coba dan 

konsolidasi pelaporan:  
a. Uji coba/Pilot Project di 

beberapa K/L;  
b. Pelatihan secara Intensif 

pada K/L yang dijadikan pilot 
project;  

c. Uji coba di BUN sebagai 
entitas pelaporan;  

d. Uji coba konsolidasi 
pelaporan; 
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e. Penyempurnaan sistem, 
pedoman, dan pengembangan 
SDM; dan 

f. Review, evaluasi, dan 
penyempurnaan sistem.  

e. Tahun V (2014): Penerapan secara 
paralel dan konsolidasi seluruh 
LKKL dan LKBUN, dan evaluasi 
sistem:  
a. Penerapan di seluruh K/L;  
b. Penerapan di BUN (Kemenkeu);  
c. Konsolidasi;  
d. Pelatihan dan peningkatan 

kemampuan SDM;  
e. Finalisasi sistem dan petunjuk 

pelaksanaan; dan 
f. Help desk.  

 

 
 
f. Tahun VI (2015): Penerapan 

Akuntansi Akrual Secara Penuh dan 
Evaluasi. 
a. Review dan evaluasi;  
b. Help desk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langkah Langkah Penerapan Basis Akrual 
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Percepatan implementasi penuh 
pada tahun 2014 dengan pertimbangan 
berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II 
dapat dilakukan dengan manfaat politis 
menunjukkan komitmen pemerintah 
untuk melakukan peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Namun 
demikian, pilihan implementasi penuh 
pada tahun 2015 lebih disukai karena: 

 Mempertimbangkan bahwa 
LKPP 2009 mendapat opini WDP 
dengan ambang batas minimum 
dari disclaimer dan mengingat 
beberapa temuan yang harus 
ditindaklanjuti memerlukan 
waktu perbaikan yang cukup 
panjang, maka kemungkinan 
terbesar LKPP 2010 masih WDP 
tetapi dalam ambang batas WDP 
yang aman. Target yang ambisius 
untuk WTP adalah LKPP 2011 dan 
seterusnya; 

 Sesuai dengan kontrak kinerja 
Menteri/Pimpinan Lembaga KIB II 
dengan Prsiden, maka target 
LKKL mendapat Opini WTP 
selambat-lambatnya pada tahun 
2011 yang diterbitkan LK-nya 
pada tahun 2012. Dengan 
demikian diharapkan LKPP 2011, 
2012, dan 2013 tetap mendapat 
Opini WTP yang secara politis 
dipandang aman, dan memberi 
kesempatan kepada K/L sampai 

dengan LK tahun 2013 yang 
diterbitkan tahun 2014, untuk 
tetap fokus pada penyusunan 
dan pemanfaatan LK tanpa 
diganggu kewajiban melakukan 
parallel run akuntansi berbasis 
akrual; 

 Tahun 2014 sudah akan 
dilakukan parallel run, bila LK 
hasil implementasi basis akrual 
sudah baik, maka dapat 
digunakan sebagai LK 
pertanggungjawaban keuangan 
yang resmi. Tetapi bila belum 
baik, maka masih tersedia LK 
berbasis Kas Menuju Akrual yang 
baik. Hal ini relatif lebih aman 
dan sudah menunjukkan 
komitmen pemerintah untuk 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara. 
 

9. PELUANG DAN TANTANGAN 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 
 

Peluang 

Dalam menerapkan akuntansi 
berbasis akrual pemerintah memiliki 
peluang antara lain sebagai berikut: 

1. Amanat UU No. 17/2003 dan UU 
No. 1/2004 serta rekomendasi 
BPK dalam penerapan 
akuntansi berbasis akrual; 



 

 
P a n d u a n  T e k n i s  A k u n t a n s i  P e m e r i n t a h  P u s a t  E d i s i  1 0   2 3  

2. Komitmen yang tinggi dari 
pimpinan penyelenggaran 
negara; 

3. Pengalaman dalam 
mengembangkan dan 
menyusun sistem akuntansi dan 
aplikasi laporan keuangan 
berbasis Kas Menuju Akrual 

4. Pengalaman dalam menyiapkan 
SDM bidang akuntansi dan 
pelaporan keuangan melalui 
Program Percepatan 
Akuntabilitas Keuangan 
Pemerintah (PPAKP) 

5. Tersedianya SDM dalam jumlah 
yang cukup yang memahami 
akuntansi berbasis Kas Menuju 
Akrual. 

6. Tersedianya lulusan STAN dan 
lulusan perguruan tinggi lainnya 
di Indonesia yang dapat 
direkrut sebagai SDM bidang 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan 

7. Pengalaman Kementerian 
Keuangan dalam pembinaan 
dan penyebarluasan bidang 
akuntansi dan keuangan kepada 
seluruh kementerian 
negara/lembaga 

8. Dapat dimanfaatkannya 
dukungan dari BPKP dalam 
melakukan reviu dan 
pendampingan penyusunan 
laporan keuangan.  

9. Lebih efektifnya pengambilan 
keputusan yang telah 
mendapatkan informasi yang 
lebih komprehensif; 

10. Tersedianya bantuan dan 
dukungan dari negara-negara 
sahabat dan lembaga 
internasional, seperti dari 
Australia melalui program GPF-
AIP, Bank Dunia, IFAC. 

Tantangan dan Risiko 

Di samping peluang di atas, 
pemerintah juga menghadapi tantangan 
di dalam menerapkan akuntansi berbasis 
akrual, antara lain: 

1. Pengembangan sistem 
akuntansi berbasis akrual 
membutuhkan usaha dan biaya 
karena sistem akuntansi yang 
tersedia saat ini harus diganti. 
Namun pada saat ini 
pemerintah sedang 
mengembangan SPAN termasuk 
aplikasi akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai dasar dalam 
pengembangan sistem 
akuntansi berbasis akrual; 

2. Penerapan akuntansi akrual 
dapat berakibat terhadap 
penurunan ekuitas sebagai 
akibat penyusutan dan 
amortisasi; 

3. SDM yang tersedia pada 
kementerian negara/lembaga 
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belum memahami secara baik 
mengenai akuntansi yang 
berbasis akrual sehingga 
diperlukan upaya yang besar 
dalam penyediaan SDM yang 
akan melaksanakan akuntansi 
berbasis akrual. Namun 
magnitude kebutuhan 
peningkatan SDM tidak sebesar 
pada saat awal pengenalan 
akuntansi berbasis Kas Menuju 
Akrual.  

4. Penerapan akuntansi berbasis 
akrual dapat berakibat pada 
penurunan kualitas laporan 
keuangan (opini audit LKKL dan 
LKPP menurun); 

5. Kompleksitas akuntansi akrual 
dapat menimbulkan resistensi 
di KL, khususnya bagi para 
pelaku akuntansi dan 
penyusunan laporan keuangan;  

6. Makin rumitnya proses 
pelaporan dan audit laporan 
keuangan. 

 
Berbagai tantangan dan risiko penerapan 
akuntansi berbasis akrual ini dapat 
dimitigasi dengan persiapan dan strategi 
yang baik. 
 
10. KOMPLEKSITAS IMPLEMENTASI 

ANGGARAN DAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL 

  Manfaat basis akrual 
sebagaimana disebutkan pada butir C 
memerlukan SDM yang kompeten di 
bidang akuntansi, terutama dalam 
melakukan analisis, estimasi dan 
pengembangan sistem informasi. Sampai 
dengan saat ini kondisi tersebut belum 
dapat terpenuhi karena hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Faktor Kompleksitas Transaksi 

Anggaran dan akuntansi akrual 
memerlukan analisis dan estimasi yang 
berhati-hati, andal dan berkualitas. 
Sebagai contoh, anggaran pendapatan 
akrual meliputi semua pendapatan yang 
akan diterima secara tunai maupun yang 
masih harus diterima (piutang). Anggaran 
biaya akrual meliputi seluruh biaya yang 
akan dibayar secara tunai maupun yang 
masih harus dibayar (utang biaya) 
termasuk anggaran biaya penyusutan 
aset tetap yang mempertimbangkan 
estimasi manfaat ekonomi dan nilai 
residu. Pendapatan akrual harus 
diakuntansikan secara konservatif 
berdasar bukti yang andal, demikian pula 
pencadangan piutang tak tertagih 
dilakukan berdasarkan pertimbangan 
konservatif dan bukti-bukti historis.  
Akuntansi belanja akrual meliputi seluruh 
biaya yang terjadi berupa biaya langsung 
dan tidak langsung. Biaya langsung 
meliputi  biaya bahan, upah tenaga kerja 
langsung, dan biaya overhead.  Biaya 
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tidak langsung antara lain meliputi biaya 
penyusutan aset tetap yang tidak secara 
langsung digunakan dalam operasional 
suatu kegiatan, biaya pemeliharaan dan 
biaya kesempatan atas aset yang 
diperoleh (opportunity cost of capital).  

2. Sistem Akuntansi 

Ciri utama sistem akuntansi akrual adalah 
penyajian informasi keuangan secara 
lengkap dan pengungkapan secara penuh 
(comprehensive and full disclosure). 
Penyajian informasi demikian dapat 
dipenuhi dengan tersedianya teknologi 
informasi yang memadai dalam 
melakukan pencatatan transaksi secara 
real time dalam rangka penyediaan 
database keuangan yang lengkap dan 
tepat waktu, serta pengembangan sistem 
informasi yang mengakomodasikan 
anggaran dan akuntansi akrual,  sejak 
perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan anggaran dan 
pertanggungjawaban.  

3. Faktor SDM 

SDM pengelola keuangan, aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP), dan 
auditor belum memiliki kompetensi yang 
memadai di bidang akuntansi.  Sebagian 
besar pengelola keuangan pada SKPD 
maupun K/L tidak memiliki latar belakang 
pendidikan akuntansi, bahkan untuk 
kompetensi akuntansi tingkat dasar 
sekalipun. Pengembangan kapasitas SDM 
telah dilakukan oleh pemerintah melalui 

berbagai lokakarya, bimbingan teknis, 
sosialisasi, dan program pelatihan secara 
intensif untuk SKPD dan K/L. Namun 
demikian, upaya-upaya tersebut baru 
berhasil mengenalkan akuntansi dalam 
hal terminologi, sistem akuntansi, dan 
konsep dasar akuntansi yang diadopsi 
pemerintah. Pengembangan kapasitas 
tersebut belum menghasilkan tenaga 
yang memiliki kemampuan untuk 
melakukan analisis transaksi, mengambil 
pertimbangan dan kebijakan terkait 
transaksi akuntansi. 

4. Perlu Penyesuaian Berbagai 
Peraturan Terkait 

Implementasi anggaran dan akuntansi 
berbasis akrual memerlukan perubahan 
terhadap peraturan terkait yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan anggaran, dan 
pertanggungjawaban. 

11. KESIMPULAN 

Sistem akuntansi berbasis akrual 
merupakan sistem akuntansi modern 
yang banyak diterapkan di negara maju. 
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 
pengakuan dan pengukuran pendapatan 
dan belanja berbasis akrual dilaksanakan 
selambat-lambatnya 5 tahun. Terbitnya 
PP 71 tahun 2010 merupakan 
implementasi Undang-Undang tersebut, 
walaupun untuk penerapannya dapat 
dilakukan secara bertahap. 
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Dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual diharapkan akan 
memberikan manfaat yang lebih besar 
bagi pemerintah, masyarakat sebagai 
pengguna laporan keuangan, maupun 
bagi pengembangan profesi akuntansi 
dibandingkan dengan akuntansi berbasis 
kas.   Manfaat bagi pemerintah, antara 
lain untuk memberikan informasi yang 
lebih transparan mengenai biaya 
pemerintah dan meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan di dalam 
pemerintah dengan menggunakan 
informasi yang diperluas, tidak sekedar 
informasi yang berbasis kas.   

Manfaat bagi masyarakat 
pengguna laporan keuangan, antara lain 
apabila  laporan keuangan disajikan 
dengan basis akrual memungkinkan 
pengguna laporan untuk ¡menilai 
akuntabilitas pengelolaan seluruh 
sumber daya oleh suatu entitas, menilai 
kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari 
suatu entitas serta  pengambilan 
keputusan mengenai penyediaan sumber 
daya kepada, atau melakukan bisnis 
dengan suatu entitas pemerintah. 
Penerapan akuntansi berbasis akrual 
memerlukan SDM yang andal di bidang 
akuntansi, oleh karena itu profesi 
akuntansi diharapkan dapat 
meningkatkan peranannya dalam 
penyediaan dan pengembangan SDM 
akuntansi di sektor pemerintahan.  

 Pada saat ini sesuai dengan basis 
Kas Menuju Akrual, Indonesia telah dapat 
menghasilkan Laporan Keuangan yang 
dapat disejajarkan dengan negara-negara 
maju. Tetapi basis ini merupakan basis 
untuk masa transisi (bukan ultimate goal) 
yang belum menghasilkan laporan 
keuangan yang memberi informasi 
terbaik sesuai dengan standar 
internasional terbaik. Dengan semakin 
banyaknya negara-negara yang akan 
menerapkan akuntansi berbasis akrual, 
maka beberapa tahun ke depan laporan 
keuangan pemerintah Indonesia mungkin 
sudah tertinggal kembali dibandingkan 
negara-negara lain. Karena itu, Indonesia 
tidak dapat berdiam diri pada zona 
nyaman saat ini (comfort zone) perlu 
melanjutkan pengembangan akuntansi 
dengan menerapkan akuntansi berbasis 
akrual untuk penerapan paling lambat 
tahun 2015. Tantangan, biaya, dan 
usaha-usaha yang dilakukan dalam 
rangka pengembangan akuntansi akrual 
ini merupakan investasi jangka panjang 
untuk transparansi, akuntabilitas dan 
reputasi Indonesia dalam pengelolaan 
keuangan negara di dunia internasional.  

UU 17 Tahun 2003 dan UU 1 Tahun 
2004 telah mengamanatkan basis akrual 
baik untuk penyusunan dokumen 
anggaran maupun laporan 
pertanggungjawaban APBN/APBD yang 
berupa laporan keuangan. Akan tetapi, 
mengingat besaran manfaat dan risiko 
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penerapannya, diperlukan pemikiran 
ulang atas basis akrual dan/atau saat 
implementasi basis akrual dimaksud 
sebagai berikut: 

(1) Penerapan penganggaran berbasis 
akrual masih memerlukan kesiapan 
SDM, kesiapan peraturan, waktu 
yang cukup lama, dan pemantauan 
perkembangan penerapan 
penganggaran berbasis akrual di 
negara-negara lain. 

(2) Penerapan SAP berbasis akrual 
dapat dilaksanakan menurut 
amanat UU 17 Tahun 2003 dan UU 
1 Tahun 2004. Akan tetapi, 
pelaksanaannya memerlukan 
tenggang waktu yang mencukupi, 
misalnya 5 tahun, sesuai dengan 
pencapaian milestones dan 
kerangka waktu di atas. 

Pemilihan basis yang berbeda 
antara akuntansi dan pelaporan 
(akuntansi berbasis akrual) dengan 
penganggaran (anggaran berbasis kas) 
dilakukan dengan pertimbangan: 

 Anggaran berbasis akrual yang 
relatif kompleks membutuhkan 
kompetensi akuntansi dan 
pertimbangan profesional yang bila 
tidak dipahami dengan baik akan 
dapat menjadikan anggaran yang 
manipulatif.  

 Penyusunan anggaran berbasis kas 
lebih sederhana, sehingga mudah 
dipahami dan dilakukan serta untuk 
menghindari kesulitan-kesulitan 
yang timbul pada saat pembahasan 
anggaran, khususnya pada anggota 
parlemen yang berganti secara 
periodik dengan disiplin ilmu yang 
berbeda-beda. 

 Dalam akuntansi berbasis akrual, 
Laporan Realisasi Anggaran tetap 
disajikan sebagai 
pertanggungjawaban anggaran 
sesuai dengan basis kas pada 
anggaran yang bersangkutan, selain 
itu disajikan juga Laporan 
Operasional yang memuat informasi 
mengenai pencapaian kinerja 
keuangan pemerintah maupun 
neraca yang menyajikan informasi 
seluruh aset, kewajiban dan 
kekayaan bersih secara 
komprehensif. 

 Manfaat anggaran berbasis akrual 
tidak sebanding dengan 
kompleksitas dan biaya yang 
dikeluarkan, sedangkan untuk 
akuntansi berbasis akrual yang 
menyajikan informasi kas, hak, 
kewajiban, dan ekuitas, serta 
informasi kinerja keuangan secara 
komprehensif sangat dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 
sehingga manfaatnya sebanding 
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atau lebih besar dari usaha yang 
dilakukan. 
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PADA SATUAN KERJA SECARA ANDAL  
UNTUK MEMINIMALISASI SELISIH FISIK KAS DAN CATATAN SALDO 

ANGGARAN LEBIH (SAL) 
 

Oleh : Hamim Mustofa 
(Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan  Direktorat-APK) 

 

A. PENDAHULUAN 

Selama 7 (tujuh) tahun berturut-
turut sejak pelaporan keuangan 
tahun 2004, pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) selalu 
terdapat perbedaan antara saldo fisik 
kas dan catatan Saldo Anggaran 
Lebih (SAL). Berdasarkan LKPP, selisih 
lebih fisik kas SAL dari catatan SAL 
sejak LKPP Tahun 2004 sampai 
dengan LKPP 2010 berturut-turut 
sebesar Rp232,13 miliar, Rp1.490,26 
miliar,  Rp1.927,50 miliar, Rp1.340,50 
miliar, Rp461,52 miliar, Rp261,78 
miliar, dan Rp39,87 miliar. Walaupun 
perbedaan atau selisih SAL tersebut 
dari tahun ke tahun terus berkurang, 
hal ini masih menunjukkan bahwa 
masih terjadi kelemahan dalam 
pengendalian dan pencatatan kas 
pemerintah. Adanya selisih saldo fisik 
kas dan catatan SAL tersebut dapat 
disebabkan sistem akuntansi 
pencatatan kas yang belum 
sempurna atau satuan kerja tidak 
tertib dalam mencatat dan 

melaporkan kas. Permasalahan ini 
sudah menjadi temuan pemeriksaan 
BPK atas LKPP. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran pentingnya 
akurasi pencatatan kas yang perlu 
dilakukan oleh setiap satuan kerja 
pada kementerian negara/lembaga 
(K/L) yang memegang kas, dan 
bagaimana seharusnya satuan kerja 
pada K/L tersebut mencatat dan 
melaporkan kas yang dikuasai, 
sehingga selisih antara catatan SAL 
dan fisik kas SAL dapat 
diminimalisasi. 

B. UNSUR-UNSUR  SALDO ANGGARAN 
LEBIH 

SAL merupakan akumulasi dari sisa 
lebih pembiayaan anggaran tahun 
anggaran yang lalu dan tahun 
anggaran yang bersangkutan setelah 
ditutup, ditambah/dikurangi dengan 
koreksi pembukuan. Sisa lebih 
pembiayaan anggaran (SiLPA) sendiri 
adalah selisih lebih realisasi 
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pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi. Nilai SAL 
disajikan pada neraca tingkat 
Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) dan LKPP sebagai 
bagian dari Ekuitas Dana Lancar. 

Apabila digambarkan dalam suatu 
rumus, maka SAL berasal dari:

 

SAL pada akhir periode pelaporan 
harus direkonsiliasi dengan saldo fisik 
kas yang terkait dengan SAL. Saldo 
fisik kas SAL terdiri dari: 

- Kas BUN di Bank Indonesia 
(termasuk Rekening KUN, 
Rekening SAL, dan Rekening 
Khusus); 

- Kas di KPPN; 
- Kas di Bendahara Pengeluar-

an (Uang Persediaan); 
- Kas dari hibah langsung yang 

telah disahkan oleh KPPN; 

- Kas pada Badan Layanan 
Umum (BLU) yang telah 
disahkan oleh KPPN; 

- Kas di rekening penempatan 
oleh BUN pada bank umum 
(bila ada). 

Dalam melakukan rekonsiliasi antara 
catatan SAL dengan fisik kas SAL, 
perlu diperhatikan bahwa dalam 
saldo Kas BUN di BI dan Kas di KPPN 
kemungkinan masih terdapat kas 
milik pihak ketiga seperti yang 
berasal dari transaksi penerimaan 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). 
Apabila pada akhir periode pelaporan 
masih terdapat saldo kas yang 
seharusnya menjadi hak pihak ketiga 
tersebut (PT ASKES, PT TASPEN, dan 
BAPERTARUM), maka pada neraca 
LKBUN/LKPP harus diajikan adanya 
Utang PFK, dan dalam melakukan 
perhitungan SAL, Utang PFK tersebut 
mengurangi fisik kas BUN di BI. 

Di samping transaksi PFK, perlu juga 
diperhatikan apabila terdapat SP2D 
yang sudah diterbitkan (telah 
membebani anggaran) namun kasnya 
dikembalikan ke BUN/KPPN (SP2D 

URAIAN JUMLAH 

SAL Awal XXX 

Pendapatan Negara dan 
Hibah 

XXX 

Belanja Negara XXX 

Surplus/Defisit (B – C) XXX 

Penerimaan Pembiayaan XXX 

Pengeluaran Pembiayaan XXX 

Pembiayaan Neto (E – F) XXX 

SILPA/SIKPA (D + G) XXX 

Penyesuaian 
SILPA/SIKPA/SAL 

XXX 

SAL Akhir (A + H + I) XXX 
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Retur) karena rekening pihak penerima 
tidak jelas. Apabila terdapat kejadian 
seperti itu, maka pada neraca 
LKBUN/LKPP harus disajikan Utang 
kepada Pihak Ketiga, dan dalam 
memperhitungkan SAL, Utang kepada 
Pihak Ketiga tersebut akan mengurangi 
fisik Kas BUN/KPPN. 

Berikut di bawah ini adalah bentuk 
penyajian SAL pada LKPP Tahun 2010 
(Audited). 

 
 
 

Uraian TA 2010 (Rp) TA 2009 (Rp) 

Saldo Awal SAL 66.523.922.425.799 94.616.144.685.098 

Penggunaan SAL (17.347.946.818.000) (51.857.136.912.000) 

Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun 
Lalu 

261.781.092.126 461.520.691.590 

   Koreksi Kas KPPN 7.566.397.318 - 

Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU 112.445.204.316 126.493.379.426 

Penyesuaian Rekening Khusus 2.824.334.833.970 - 

SAL setelah Penyesuaian 52.382.103.135.529 43.347.021.844.114 

SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian 44.706.303.047.141 23.964.527.041.131 

Penyesuaian SiLPA (SiKPA):   

Penyesuaian Pengembalian Pendapatan 
Tahun Lalu 

(168.929.200.391) (666.602.712.196) 

Penyesuaian UP Disetor pada KPPN Bukan 
Mitra Kerja 

159.535.528.423 (43.513.387.221) 

Penyesuaian Rekening Retur 241.745.699 - 

Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain (1.024.810) - 

Penyesuaian Front End Fee Tahun 2008 - (77.510.360.029) 

Penyesuaian Dana Talangan (Backlog) 1.830.450.103.855 - 

SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian 46.527.600.199.917 23.176.900.581.685 

Saldo Akhir SAL 98.909.703.335.446 66.523.922.425.799 

Selisih Kurs   

Selisih Kurs Kas di BUN (1.143.806.183.819) - 

Selisih Kurs Kas Hibah Sumatera ( 21.203.033.895) - 

Selisih Kurs Kas Hibah ESSP (4.097.690.894) - 

Selisih Kurs (1.169.106.908.608) - 



 

 
P a n d u a n  T e k n i s  A k u n t a n s i  P e m e r i n t a h  P u s a t  E d i s i  1 0   3 3  

Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs 97.740.596.426.838 66.523.922.425.799 

Rincian SAL terdiri dari:   

Rekening SAL di BI 49.437.756.699.925 5.870.514.138.408 

Rekening BUN di BI 30.168.618.658.868 32.185.520.242.213 

Rekening KPPN 9.218.612.887.732 8.309.379.301.258 

Rekening Khusus 2.824.334.833.970 - 

Rekening Penempatan pada Bank Umum - 15.000.000.000.000 

Kas di Bendahara Pengeluaran 518.914.873.152 1.036.241.894.537 

Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai 
Aset Lainnya 

80.077.829.666 - 

Kas pada BLU 7.287.580.742.179 5.567.846.500.943 

Kas Hibah Langsung K/L yang telah 
Disahkan 

48.185.913.485 - 

Utang PFK (1.575.434.547.871) (906.088.090.285) 

Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur) (228.178.119.195) (277.710.469.149) 

Selisih Kas (Lebih) Kurang (39.873.345.073) (261.781.092.126) 

Saldo Akhir SAL 97.740.596.426.838 66.523.922.425.799 

Sumber: LKPP Tahun 2010 
(Audited) 

 

C. PENYEBAB TERJADINYA SELISIH SAL 
DAN PENTINGNYA TERTIB 
PENCATATAN DAN PELAPORAN KAS 
UNTUK MEMINIMALISASI SELISIH 
SAL 

Berdasarkan identifikasi yang telah 
dilakukan, terdapat beberapa hal 
yang menyebabkan terjadinya selisih 
SAL, antara lain: 

1. Pencatatan Kiriman Uang (KU) 
antar rekening BUN/KPPN yang  
 

tidak lengkap, yang dapat dilihat 
dari  

2. masih adanya selisih antara 
jumlah penerimaan Kiriman Uang 
dan pengeluaran Kiriman Uang. 

3. Pencatatan Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) dan SP2D retur yang 
belum tertib. 

4. Pencatatan dan pengelolaan Kas 
di Bendahara Pengeluaran (Uang 
Persediaan/UP) yang tidak tertib. 

5. Pencatatan Kas pada BLU yang 
tidak tertib, yang tidak 
membedakan kas yang belum 
dan telah disahkan oleh KPPN. 

6. Pencatatan hibah langsung 
berupa kas yang tidak tertib, 
yang tidak membedakan kas 
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yang belum dan telah disahkan 
oleh KPPN. 

Untuk meminimalisasi perbedaan 
atau selisih pencatatan SAL, maka 
perbaikan harus dilakukan secara 
menyeluruh baik oleh pengelola kas 
BUN maupun oleh satuan kerja K/L. 
Berikut adalah beberapa hal yang 
perlu dilakukan terutama oleh satuan 
kerja pada K/L yang memegang kas, 
yaitu: 

1. Perlunya rekonsiliasi jumlah Kas 
di Bendahara Pengeluaran (UP) 
antara satuan kerja dengan 
KPPN. 

Rekonsiliasi jumlah kas UP 
penting dilakukan karena yang 
melakukan pencatatan transaksi 
pengeluaran transito (pemberian 
UP) dan penerimaan transito 
(pengembalian UP) adalah KPPN, 
sedangkan yang mengelola kas 
fisik UP adalah masing-masing 
satuan kerja. 

Untuk mengetahui perbedaan 
antara catatan dan fisik kas UP 
dapat dilakukan dengan 
membandingkan saldo fisik kas 
UP akhir tahun dengan 
perhitungan pencatatan mutasi 
kas UP, yaitu Saldo Awal kas UP 
ditambah dengan pengeluaran 
transito (pemberian UP) dan 

dikurangi dengan penerimaan 
transito (pengembalian UP). 

Sebagai contoh, pada awal tahun 
2011 di Satuan Kerja A masih 
terdapat Kas di Bendahara 
Pengeluaran tahun 2010 yang 
belum disetorkan ke Kas Negara 
sebesar Rp2 juta, dan selama 
tahun 2011 berdasarkan catatan 
KPPN terdapat transaksi 
penerimaan UP (pengeluaran 
transito) sebesar Rp10 juta dan 
pengembalian UP (penerimaan 
transito) sebesar Rp11 juta. 
Berdasarkan data tersebut 
seharusnya Kas di Bendahara 
Pengeluaran pada akhir tahun 
2011 di Satuan Kerja A adalah 
sebesar Rp1 juta (Rp2 juta + 
Rp10 juta – Rp11 juta), dan pada 
Neraca Satuan Kerja A disajikan 
Kas di Bendahara Pengeluaran 
sebesar Rp1 juta. 

Perbedaan antara catatan dan 
fisik kas UP dapat terjadi antara 
lain oleh: 

- Satuan kerja tidak membedakan 
kas yang disimpan Bendahara 
Pengeluaran yang merupakan kas 
UP dengan kas non UP.  

 Kas yang dilaporkan sebagai Kas 
di Bendahara Pengeluaran 
seharusnya hanya Kas UP. 
Apabila bendahara pada suatu 
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satuan kerja memegang kas 
selain UP, maka kas tersebut 
seharusnya disajikan sebagai Kas 
Lainnya di Bendahara 
Pengeluaran (Kas Lainnya dan 
Setara Kas). Kas di Bendahara 
Pengeluaran (UP) di neraca 
tingkat satuan kerja mempunyai 
akun pasangan “Uang Muka dari 
KPPN”, sedangkan pada tingkat 
LKPP, Kas di Bendahara 
Pengeluaran (UP) tersebut 
merupakan bagian dari SAL 
(Ekuitas Dana Lancar).  

 Sementara itu, Kas Lainnya di 
Bendahara Pengeluaran (Kas 
Lainnya dan Setara Kas) 
mempunyai akun lawan 
“Pendapatan yang 
Ditangguhkan” atau “Utang 
kepada Pihak Ketiga” sesuai 
dengan substansi kasnya, dan 
bukan merupakan bagian dari 
SAL. Apabila kas tersebut 
merupakan kas pungutan pajak, 
bunga jasa giro, dan 
pengembalian belanja yang 
belum disetorkan ke kas negara, 
maka akun pasangannya di 
neraca adalah “Pendapatan yang 
Ditangguhkan.” Apablia kas 
tersebut merupakan kas dari 
SP2D LS bendahara berupa 
gaji/honor yang belum 
dibayarkan kepada pegawai, 

maka akun pasangan dari kas 
tersebut di neraca adalah “Utang 
kepada Pihak Ketiga.” 

- Satuan kerja tidak tertib dalam 
mencatat penerimaan UP dan 
pengembalian UP. Kadang-
kadang terdapat satuan kerja 
yang salah menggunakan akun 
pengembalian UP dengan 
menggunakan akun PNBP. 
Seperti contoh di atas, apabila 
sisa UP pada Satuan Kerja A 
sebesar Rp1 juta tersebut telah 
disetorkan ke kas negara dengan 
menggunakan akun PNBP, maka 
pada catatan KPPN, Kas di 
Bendahara Pengeluaran pada 
Satuan Kerja A tetap tercatat 
sebesar Rp1 juta, padahal secara 
fisik pada Satuan Kerja A telah 
bersaldo nihil. 

2. Satuan Kerja BLU harus dapat 
memisahkan pencatatan Kas 
pada BLU yang sudah disahkan 
dan yang belum disahkan oleh 
KPPN. Pemisahan ini penting 
karena Kas pada BLU yang sudah 
disahkan oleh KPPN akan 
dilaporkan sebagai bagian dari 
SAL, sedangkan Kas pada BLU 
yang belum disahkan KPPN tidak 
dilaporkan sebagai bagian dari 
SAL, melainkan sebagai Ekuitas 
Dana Lancar Lainnya. 
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Sebagai contoh, sampai dengan 
akhir periode pelaporan terdapat 
Pendapatan dan Belanja BLU 
yang telah disahkan oleh KPPN 
sebesar masing-masing Rp450 
juta dan Rp300 juta, dan 
terdapat pendapatan sebesar 
Rp50 juta yang belum disahkan 
oleh KPPN. Apabila pada awal 
tahun belum ada saldo Kas di 
BLU. Berdasarkan data tersebut 
maka saldo riil Kas di BLU adalah 
sebesar Rp200 juta (Rp450 juta – 
Rp300 juta + Rp50 juta).  

Namun demikian, Kas di BLU 
yang sudah disahkan oleh KPPN 
hanya sebesar Rp150 juta (Rp450 
juta – Rp300 juta) dan 
merupakan bagian dari SAL, 
sedangkan kas sebesar Rp50 juta 
(pendapatan yang belum 
dimintakan pengesahannya ke 
KPPN) bukan bagian dari SAL. 
Apabila Kas di BLU yang disajikan 
di neraca Satuan Kerja BLU 
adalah sebesar Rp200 juta dan 
tidak dipisahkan mana yang telah 
disahkan dan yang belum 
disahkan, maka pada neraca 
tingkat LKPP akan terjadi selisih 
antara fisik kas dan catatan SAL 
sebesar Rp50 juta (lebih besar 
fisik kas). 

Hanya Kas pada BLU yang telah 
disahkan KPPN yang diakui 
sebagai bagian dari SAL, karena 
pada saat pengesahan 
pendapatan dan belanja, 
KPPN/Satuan Kerja BLU telah 
mencatat dan mengakui adanya 
Pendapatan BLU dan Belanja BLU 
berdasarkan SP2D Pengesahan. 
Pengakuan Pendapatan dan 
Belanja akan mempengaruhi 
perhitungan SAL sebagaimana 
telah dijelaskan pada bagian 
terdahulu. 

3. Satuan Kerja yang menerima 
hibah langsung berupa kas harus 
dapat memisahkan pencatatan 
kas dari hibah yang sudah 
disahkan dan yang belum 
disahkan oleh KPPN. Kas dari 
hibah yang sudah disahkan KPPN 
disajikan sebagai “Kas Lainnya di 
Kementerian Negara/Lembaga 
dari Hibah Langsung”. Pemisahan 
ini penting karena kas dari hibah 
langsung yang sudah disahkan 
oleh KPPN akan dilaporkan 
sebagai bagian dari SAL, 
sedangkan kas dari hibah 
langsung yang belum dimintakan 
pengesahannya kepada KPPN 
tidak dilaporkan sebagai bagian 
dari SAL, melainkan bagian dari 
Pendapatan yang Ditangguhkan 
di neraca. 
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Sebagai contoh, sampai dengan 
akhir periode pelaporan terdapat 
penerimaan hibah langsung 
berupa kas dan belanja dari 
hibah tersebut yang telah 
disahkan oleh KPPN sebesar 
masing-masing Rp650 juta dan 
Rp550 juta, dan terdapat 
penerimaan hibah kas sebesar 
Rp40 juta yang belum dimintakan 
pengesahannya kepada KPPN. 
Berdasarkan data tersebut, maka 
saldo riil kas yang berasal dari 
hibah adalah sebesar Rp140 juta 
(Rp650 juta – Rp550 juta + Rp40 
juta).  

Namun demikian, kas dari hibah 
yang sudah disahkan oleh KPPN 
hanya sebesar Rp100 juta (Rp650 
juta – Rp550 juta) dan 
merupakan bagian dari SAL, 
sedangkan kas sebesar Rp40 juta 
bukan bagian dari SAL, melainkan 
bagian dari Pendapatan yang 
Ditangguhkan. Apabila Kas 
Lainnya di Kementerian 
Negara/Lembaga dari Hibah 
Langsung (Kas Lainnya dan Setara 
Kas) yang disajikan di neraca 
adalah sebesar Rp140 juta dan 
tidak dipisahkan mana yang telah 
disahkan dan yang belum 
disahkan, maka pada neraca 
tingkat LKPP akan terjadi selisih 
antara fisik kas dan catatan SAL 

sebesar Rp40 juta (lebih besar 
fisik kas). 

Hanya hibah langsung kas yang 
telah disahkan KPPN yang diakui 
sebagai bagian dari SAL, karena 
pada saat pengesahan 
pendapatan dan belanja dari 
hibah, KPPN/Satuan Kerja telah 
mencatat dan mengakui adanya 
Pendapatan Hibah dan Belanja 
Negara (Barang/Modal) dalam 
SP2D Pengesahan. Pengakuan 
Pendapatan dan Belanja akan 
mempengaruhi perhitungan SAL 
sebagaimana telah dijelaskan 
pada awal tulisan ini.  

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
40/PMK.05/2009 tentang Sistem 
Akuntansi Hibah, Pendapatan 
Hibah dilaporkan pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) Bagian 
Anggaran (BA) 999.02 (Hibah) 
oleh Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang-Kementerian 
Keuangan, Belanja dari sumber 
dana hibah dilaporkan pada LRA 
Satuan Kerja, dan Kas Hibah 
Langsung dilaporkan pada neraca 
Satuan Kerja di K/L yang 
bersangkutan. 

D. PENUTUP 
Salah satu indikator manajemen kas 
yang baik adalah tidak adanya selisih 
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atau perbedaan antara fisik kas yang 
dikelola dengan catatan 
administrasinya. Pada tingkat 
Pemerintah Pusat tertib tidaknya 
pengelolaan dan pencatatan kas 
dapat dilihat dari selisih fisik kas dan 
catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). 
Terjadinya selisih saldo fisik kas dan 
catatan SAL dapat disebabkan kurang 
tertibnya pencatatan transaksi kas, 
baik oleh Kuasa BUN maupun satuan 
kerja pada K/L. Untuk itu, setiap 
satuan kerja yang memegang kas, 
baik kas dari Uang  Persediaan (UP), 
kas non UP, kas dari hibah langsung, 
dan Kas di BLU (satuan kerja BLU), 
harus mengelola dan mencatat kas 
tersebut secara tertib dan 
menyajikan kas pada neraca sesuai 
dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan pedoman 
penyusunan laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 
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Oleh : Joni Afandi 
(Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran-Direktorat APK) 

 
 
1. Pendahuluan 

Neraca Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat tahun 2010 
menunjukkan jumlah piutang sebesar 
Rp.99 Triliun. Jumlah ini meningkat 
sebesar Rp27 Triliun apabila 
dibandingkan dengan jumlah piutang 
pada tahun 2005 yang sebesar Rp.72 
Triliun. Jumlah piutang yang tercatat 
pada neraca tersebut belum 
memperhitungkan tingkat 
kolektibilitasnya. Sejalan dengan 
penerapan basis akrual, aset dalam 
bentuk piutang atau beban dibayar di 
muka diakui ketika hak klaim untuk 
mendapatkan arus kas masuk atau 
manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain 
telah atau tetap masih terpenuhi, dan 
nilai klaim tersebut dapat diukur atau 
diestimasi. Piutang di neraca harus 
terjaga agar nilainya sama dengan nilai 
bersih yang dapat direalisasikan (net 
realizable value), untuk itu diperlukan 
penyesuaian dengan membentuk 
penyisihan piutang tidak tertagih 
berdasarkan penggolongan kualitas 
piutang.  

Tulisan ini hanya memberikan 
tinjauan akademis mengenai 
pembentukan penyisihan Piutang Negara 
Bukan Pajak tidak tertagih yang 

diperkirakan sesuai dengan isi dari 
Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 06 tentang 
Akuntansi Piutang dan PMK 201/2010 
tentang Kualitas Piutang Kementerian 
Negara/Lembaga dan Pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam 
lingkup Pemerintah Pusat. 

 
2. Bahasan 

Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud 
dengan Piutang Negara adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Pusat dan/atau hak 
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau akibat lainnya yang sah. 
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang 
wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah 
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat 
lainnya yang sah. Sedangkan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/2010 dinyatakan bahwa piutang 
adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
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kepada Kementerian Negara/Lembaga 
dan/atau hak Kementerian 
Negara/Lembaga yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau akibat lainnya yang sah. 
2.1. Peristiwa yang Menimbulkan 

Piutang 
Peristiwa yang dapat menimbulkan 
piutang dilingkungan pemerintahan 
menurut Buletin Teknis No.06 
tentang Akuntansi Piutang, dapat 
berasal dari : 
a. Pungutan pendapatan 

Negara/Daerah, yaitu piutang 
yang berasal dari kewenangan 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
untuk melakukan pemungutan 
pendapatan negara namun 
belum dibayar atau dilunasi oleh 
wajib bayar. Piutang yang 
termasuk dalam golongan ini 
terdiri dari : 
- Piutang pajak; 
- Piutang bukan pajak; 
- Piutang retribusi yang 

berlaku pada pemerintah 
daerah; 

- Piutang pendapatan asli 
daerah lainnya yang berlaku 
pada pemerintah daerah. 

b. Perikatan, yaitu piutang timbul 
karena adanya perikatan 
instansi pemerintah dengan 

pihak lain yang dapat 
menimbulkan piutang, seperti 
pemberian pinjaman, jual beli, 
pemberian jasa dan kemitraan. 
Piutang yang termasuk dalam 
golongan ini terdiri dari : 
- Piutang yang terjadi karena 

pemberian pinjaman; 
- Piutang yang terjadi karena 

jual beli; 
- Piutang yang terjadi karena 

kemitraan; 
- Piutang yang terjadi karena 

pemberian fasilitas/jasa; 
- Piutang yang terjadi karena 

adanya transaksi dibayar 
dimuka. 

c. Transfer antar Pemerintahan, 
yaitu piutang yang timbul dalam 
rangka perimbangan keuangan, 
baik perimbangan vertikal 
maupun horizontal yang 
mengakibatkan adanya transfer 
antar pemerintahan. Transfer 
dilakukan berdasarkan UU 
No.33/2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Dalam 
rangka perimbangan keuangan, 
transfer dari Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Daerah dilakukan 
melalui Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus. DAU dibayarkan 
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berdasarkan angka anggaran 
dalam APBN, DBH dibayar 
berdasarkan realisasi 
penerimaan pendapatan dan 
DAK dibayar berdasarkan 
kemampuan satuan kerja untuk 
menyerap anggaran dalam 
pelaksanaan program dan 
kegiatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dalam 
kondisi normal seharusnya tidak 
terdapat piutang DAU bagi 
pemerintah daerah. Namun jika 
ternyata terdapat DAU yang 
belum dibayarkan dan 
Pemerintah Pusat mengakuinya 
serta menerbitkan suatu 
dokumen yang sah untuk itu, 
maka Pemerintah Daerah 
mengakuinya sebagai suatu 
piutang. Dana bagi hasil 
dibayarkan berdasarkan realisasi 
penerimaan pendapatan 
Pemerintah Pusat. Apabila per 
31 Desember telah ada 
dokumen sumber resmi yang 
diakui dan dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat atas DBH yang 
terutang dan akan dibayarkan 
kepada Pemerintah Daerah, 
maka Pemerintah Daerah 
mengakui jumlah tersebut 
sebagai piutang di neracanya. 
Sebaliknya sepanjang 
Pemerintah Pusat belum 

menetapkan dan mengakui 
adanya DBH terutang sejumlah 
tertentu pada akhir tahun 
anggaran, maka Pemerintah 
Daerah tidak dapat mengakui 
adanya piutang. Dana Alokasi 
Khusus hanya dapat ditarik oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan 
realisasi kegiatan di lapangan. 
Dalam mekanisme pembayaran 
untuk APBN terdapat aturan 
yang ketat untuk pencairan 
dana, sehingga dalam kondisi 
normal seharusnya tidak ada 
piutang DAK bagi Pemerintah 
Daerah. 

d. Kerugian Negara/Daerah, yaitu 
piutang atas kerugian negara 
yang sering disebut dengan 
piutang Tuntutan Ganti Rugi 
(TGR) dan Tuntutan 
Perbendaharaan (TP). Tuntutan 
Ganti Rugi dikenakan oleh 
atasan langsung kepada orang, 
pegawai negeri atau bukan 
pegawai negeri yang bukan 
bendaharawan yang karena lalai 
atau perbuatan melawan hukum 
mengakibatkan kerugian 
Negara/Daerah. Tuntutan 
Perbendaharaan ditetapkan oleh 
BPK kepada bendahara yang 
karena lalai atau perbuatan 
melawan hukum mengakibatkan 
kerugian Negara/Daerah. 
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Penyelesaian atas TGR/TP dapat 
dilakukan dengan cara damai (di 
luar pengadilan) atau melalui 
pengadilan. Apabila 
penyelesaian tagihan ini 
dilakukan dengan cara damai, 
maka setelah proses 
pemeriksaan selesai dan telah 
ada Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Mutlak (SPTJM) dari pihak 
bersangkutan, akan diakui 
sebagai Piutang Tuntutan Ganti 
Rugi/Tuntutan Perbendaharaan 
dan disajikan dalam kelompok 
aset lainnya di neraca untuk 
jumlah yang akan diterima lebih 
dari 12 bulan mendatang dan 
disajikan sebagai piutang 
kelompok aset lancar untuk 
jumlah yang akan diterima 
dalam waktu 12 bulan 
mendatang. Sebaliknya apabila 
pihak yang bersangkutan 
memilih menggunakan jalur 
pengadilan, selam proses 
pengadilan masih berlangsung, 
cukup diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
Pengakuan piutang baru 
dilakukan setelah terdapat surat 
ketetapan dan telah diterbitkan 
Surat Penagihan. 

2.2. Klasifikasi Piutang 

Piutang Pemerintah Pusat 
berdasarkan PMK 201 Tahun 2010 
diklasifikasikan menjadi : 
a. Piutang Penerimaan Bukan Pajak; 
b. Piutang Pajak yang meliputi 

piutang dibidang : 
- Perpajakan yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP); 

- Kepabeanan dan cukai yang 
dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC). 

c. Piutang lainnya. 
 
2.3. Pembentukan Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
adalah cadangan yang harus 
dibentuk sebesar persentase 
tertentu dari akun piutang 
berdasarkan penggolongan kualitas 
piutang. Kualitas Piutang adalah 
hampiran atas ketertagihan piutang 
yang diukur berdasarkan kepatuhan 
membayar kewajiban oleh debitur. 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
pada Kementerian Negara/Lembaga 
wajib dilaksanakan berdasarkan 
prinsip kehati-hatian dan dalam 
rangka melaksanakan prinsip  
kehati-hatian tersebut, 
Menteri/Pimpinan Lembaga 
melakukan penilaian kualitas 
piutang dan memantau serta 
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mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan agar hasil penagihan 
piutang yang telah disisihkan 
senantiasa dapat direalisasikan. 
Penilaian kualitas piutang sendiri 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan jatuh tempo 
serta upaya penagihan itu sendiri. 
Kualitas Piutang Negara Bukan Pajak 
(PNBP) ditetapkan ke dalam 4 
(empat) golongan yaitu : 
a. Kualitas lancar, suatu piutang 

dikatakan lancar apabila belum 
dilakukan pelunasan sampai 
dengan tanggal jatuh tempo 
yang telah ditetapkan; 

b. Kualitas kurang lancar, suatu 
piutang dikatakan kurang lancar 
apabila dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Pertama 
tidak dilakukan pelunasan; 

c. Kualitas diragukan, suatu piutang 
dikatakan diragukan apabila 
dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Kedua tidak 
dilakukan pelunasan; 

d. Kualitas macet, suatu piutang 
dikatakan macet apabila : 
- Dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Ketiga 
tidak dilakukan pelunasan, 
atau 

- Piutang telah diserahkan 
kepada Panitia Urusan 
Piutang Negara/Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara. 

 
Kementerian Negara/Lembaga wajib 
membentuk Penyisihan Piutang 
Tidak tertagih yang umum dan yang 
khusus. Untuk penyisihan piutang 
tidak tertagih yang umum 
ditetapkan paling sedikit sebesar 
5‰ (lima permil) dari Piutang yang 
memiliki kualitas lancar. Sedangkan 
Piutang Tidak Tertagih yang khusus 
ditetapkan sebesar : 
a. 10% (sepuluh perseratus) dari 

Piutang dengan kualitas kurang 
lancar setelah dikurangi dengan 
nilai agunan atau nilai barang 
sitaan; 

b. 50% (lima puluh perseratus) dari 
Piutang dengan kualitas 
diragukan setelah dikurangi 
dengan nilai agunan atau nilai 
barang sitaan; dan 

c. 100% (seratus perseratus) dari 
Piutang dengan kualitas macet 
setelah dikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan. 

 
Agunan atau barang sitaan yang 
mempunyai nilai diatas Piutangnya 
diperhitungkan sama dengan sisa 
Piutang. Sedangkan penyisihan 
piutang tidak tertagih yang dibentuk 
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berdasarkan piutang yang 
kualitasnya menurun dilakukan 
dengan mengabaikan persentase 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
pada Kualitas Piutang sebelumnya. 
Nilai agunan yang diperhitungkan 
sebagai pengurang dalam 
pembentukan Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : 
a. 100% (seratus perseratus) dari 

agunan berupa surat berharga 
yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia, surat berharga 
negara, garansi bank, tabungan 
dan deposito yang diblokir pada 
bank, emas dan logam mulia; 

b. 80% (delapan puluh perseratus) 
dari nilai hak tanggungan atas 
tanah bersertifikat hak milik 
(SHM) atau hak guna bangunan 
(SHGB) berikut bangunan di 
atasnya; 

c. 60% (enam puluh perseratus) 
dari nilai jual objek pajak atas 
tanah bersertifikat hak milik 
(SHM), hak guna bangunan 
(SHGB), atau hak pakai, berikut 
bangunan di atasnya yang tidak 
diikat dengan hak tanggungan; 

d. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai jual objek pajak atas tanah 
dengan bukti kepemilikan bukti 
kepemilikan berupa Surat Girik 
(letter C) atau bukti kepemilikan 
non sertifikat lainnya yang 

dilampiri surat pemberitahuan 
pajak terhutang (SPPT) terakhir; 

e. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai hipotik atas pesawat udara 
dan kapal laut dengan isi kotor 
paling sedikit 20 (dua puluh) 
meter kubik; 

f. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai jaminan fidusia atas 
kendaraan bermotor; dan 

g. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai atas pesawat udara, kapal 
laut, dan kendaraan bermotor 
yang tidak diikat sesuai 
ketentuan yang berlaku dan 
disertai bukti kepemilikan. 

Selain yang ada diatas, agunan dapat 
diperhitungkan sebagai faktor 
pengurang dalam pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
setelah mendapat persetujuan 
Menteri Keuangan.  
 
Nilai barang sitaan yang 
diperhitungkan sebagai pengurang 
dalam pembentukan Penyisihan 
Piutang Tidak Tertagih ditetapkan 
sebesar : 
a. 100% (seratus perseratus) dari 

agunan berupa surat berharga 
yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia, surat berharga 
negara, tabungan dan deposito 
yang diblokir pada bank, emas 
dan logam mulia; 
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b. 60% (enam puluh perseratus) 
dari nilai jual objek pajak atas 
tanah bersertifikat hak milik 
(SHM), hak guna bangunan 
(SHGB), atau hak pakai, berikut 
bangunan di atasnya; 

c. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai jual objek pajak atas tanah 
dengan bukti kepemilikan 
berupa Surat Girik (letter C) atau 
bukti kepemilikan non sertifikat 
lainnya yang dilampiri surat 
pemberitahuan pajak terhutang 
(SPPT) terakhir; dan 

d. 50% (lima puluh perseratus) dari 
nilai atas pesawat udara, kapal 
laut, dan kendaraan bermotor 
yang disertai bukti kepemilikan. 

Barang sitaan selain yang disebutkan 
diatas tidak diperhitungkan sebagai 
pengurang dalam pembentukan 
Penyisihan Tidak Tertagih. 
 
 
 
Contoh : 
Suatu Satker memiliki piutang atas 
Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai 
sebesar Rp100 juta, atas utang yang 
dimilikinya, pegawai tersebut 
mengagunkan Sertifikat Hak Milik 
atas namanya senilai Rp60 juta. 
Sehubungan dengan kesulitan 
keuangan, pegawai tersebut selama 
3 bulan ini belum melakukan 

pembayaran atas utang tersebut 
dan telah diterbitkan surat tagihan 
kedua pada 2 minggu yang lalu. 
Perhitungan atas penyisihan piutang 
pada satker tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 

Jenis 
piuta-

ng 

Nilai 
piutang 

Nilai 
jaminan 

Golongan piutang 

   Lanc-
ar 

Kurang 
lancar 

Diragu-
kan 

Ma-
cet 

TGR 100jt 60jt - - 32jt - 

 
Perhitungan penyisihan piutang 
tidak tertagih : 
 50% x (100.000.000,00 – (60% x 

60.000.000,00)) 
 50% x 64.000.000,00 
 32.000.000,00 
Keterangan : 
- Piutang digolongkan ke dalam 

kualitas diragukan karena telah 
diterbitkan surat tagihan kedua, 
sehingga penyisihannya sebesar 
50%; 

- Nilai jaminan adalah tanah 
bersertifikat hak milik (SHM) 
yang nilainya ditetapkan 
sebesar 60%. 

 
Jurnal untuk mencatat penyisihan 
piutang tersebut adalah : 
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(D) Beban penyisihan piutang tidak 
tertagih    
   Rp32.000.000,00 
(K) Penyisihan piutang tidak tertagih
   Rp32.000.000,00 

 
Penyajian di Neraca : 
 
Kementerian Negara/Lembaga ...... 

Neraca 
Tanggal 31 Desember 20xx 

Perkiraan Jumlah Perkiraan Jumlah 

Aset 
lancar : 
... 
Piutang 
Penyisihan 
piutang 
tidak 
tertagih 
... 
 
Aset 
tetap : 
... 

 
 
 

100.000.000 
(32.000.000) 

Utang : 
... 
 
 
 
 
Ekuitas 
Dana : 

Cadangan 
piutang 

 
 
 
 
 
 
 
 

68.000.000 

Dalam hal debitur mengalami 
kesulitan pembayaran dan memiliki 
prospek usaha yang baik dan 
diperkirakan mampu memenuhi 
kewajiban setelah dilakukan 
restrukturisasi, Kementerian 
Negara/Lembaga dapat melakukan 
restrukturisasi terhadap Debitur 
sesuai dengan ketentuan 
perundangan. Kualitas piutang 

setelah persetujuan restrukturisasi 
dapat diubah oleh Kementerian 
Negara/Lembaga setinggi-tingginya 
kualitas kurang lancar untuk Piutang 
yang sebelum restrukturisasi 
memiliki kualitas diragukan atau 
kualitas macet dan tidak berubah 
apabila piutang yang sebelum 
restrukturisasi memiliki kualitas 
kurang lancar. 

 
2.4. Pencatatan Perubahan Jumlah 

Piutang 
Perubahan jumlah piutang dilakukan 
apabila terdapat penghapusan, 
penambahan atau pengurangan 
jumlah piutang sebagai akibat 
pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Penghapusan 
piutang oleh Kementerian 
Negara/Lembaga dilakukan 
terhadap seluruh sisa Piutang yang 
memiliki kualitas macet. Perlakuan 
akuntansinya dilakukan dengan cara 
mengurangi akun Piutang dan akun 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
sebesar jumlah yang tercantum 
dalam surat keputusan. Namun 
apabila terdapat penambahan 
jumlah piutang, pencatatan 
perubahan jumlah Piutang dilakukan 
dengan cara menambah akun 
Piutang sebesar selisihnya, begitu 
juga sebaliknya apabila terdapat 
pengurangan jumlah Piutang 
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dilakukan dengan cara mengurangi 
akun Piutang sebesar selisihnya. 
 

2.5. Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah 
Penghapusan Piutang menurut PP 
No. 14/2005 terdiri dari dua macam 
yaitu penghapusan bersyarat dan 
penghapusan mutlak dari 
pembukuan Pemerintah 
Pusat/Daerah, kecuali mengenai 
piutang negara yang cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri 
dalam Undang-undang. 
Penghapusan secara bersyarat 
dilakukan dengan menghapuskan 
Piutang Negara/Daerah dari 
pembukuan Pemerintah 
Pusat/Daerah tanpa menghapuskan 
hak tagih Negara/Daerah sedangkan 
penghapusan secara mutlak 
dilakukan dengan menghapuskan 
hak tagih Negara/Daerah. 
 
 

3. Kesimpulan 
Piutang adalah jumlah uang 

yang wajib dibayar kepada 
Kementerian Negara/Lembaga 
dan/atau hak Kementerian 
Negara/Lembaga yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih adalah cadangan yang harus 
dibentuk sebesar persentase tertentu 
dari akun piutang berdasarkan 
penggolongan kualitas piutang. 
Kualitas Piutang adalah hampiran atas 
ketertagihan piutang yang diukur 
berdasarkan kepatuhan membayar 
kewajiban oleh debitur dan dinilai 
serta dipantau oleh masing-masing 
Menteri/Pimpinan Lembaga. Kualitas 
Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) 
ditetapkan ke dalam 4 (empat) 
golongan yaitu : kualitas ancar, 
kualitas kurang lancar, kualitas 
diragukan serta kualitas macet. 
Penyisihan piutang tidak tertagih tidak 
secara otomatis menghapuskan 
piutang kepada wajib bayar, namun 
hanya merupakan perlakuan 
akuntansi untuk menyajikan piutang 
agar nilainya sama dengan nilai bersih 
yang dapat direalisasikan (net 
realizable value). Untuk menyajikan 
penyisihan piutang tidak tertagih, 
Kementerian Negara/Lembaga harus 
membuat daftar penyisihan piutang 
atas piutang-piutang yang dimilikinya. 
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Daftar Pustaka 
 

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah; 

- Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 6 tentang 
Akuntansi Piutang; 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.06/2010 tentang Kualitas 
Piutang Kementerian 
Negara/Lembaga dan Pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENGAPA AKUNTANSI PEMERINTAH DAN AKUNTANSI BISNIS (HARUS) BERBEDA  
 

Oleh : R. Yongki Andrea A.  
(Staf pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) 
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 Pendahuluan 
Pemerintah secara fundamental 

berbeda dengan perusahaan dalam 
berbagai hal. Mereka berbeda dalam hal 
tujuan, proses menghasilkan 
pendapatan, para stakeholder, kewajiban 
penganggaran dan lain-lain. Perbedaan-
perbedaan tersebut memerlukan adanya 
standar akuntasi dan pelaporan 
keuangan yang terpisah guna 
menyediakan informasi yang dibutuhkan 
stakeholder untuk menilai akuntabilitas 
pemerintah dan untuk pengambilan 
keputusan politik, sosial dan ekonomi. 
Dari waktu ke waktu, muncul pertanyaan 
mengapa standar akuntansi pemerintah 
pusat dan daerah tidak dapat dengan 
mudah disamakan dengan standar 
akuntansi yang digunakan oleh 
perusahaan bisnis. Makalah ini akan 
menerangkan mengapa pemisahan 
standar untuk pemerintah diperlukan. 
Selain itu akan diilustrasikan beberapa 
perbedaan antara standar akuntansi 
pemerintah dengan bisnis, serta 
menjelaskan mengapa proses pembuatan 
standar pemerintah merupakan suatu 
proses yang berkelanjutan. 

 Mengapa Standar Akuntansi dan 
Laporan Keuangan yang Terpisah Penting 
Bagi Pemerintah?  

Standar akuntasi dan laporan 
keuangan yang terpisah sangatlah 
penting sebab adanya kebutuhan yang 
berbeda dari pengguna terhadap laporan 
keuangan pemerintah dan perusahaan 
bisnis. Karena keunikan dari lingkungan 
operasionalnya, pemerintah memiliki 
tanggung jawab untuk menjadi akuntabel 
dalam penggunaan sumberdaya yang 
secara signifikan berbeda dari 
perusahaan bisnis. Perusahaan menerima 
pendapatan dari pertukaran yang 
sukarela antara pembeli dan penjual, 
sedangkan pemerintah memperoleh 
pendapatan utamanya dari  kewajiban 
pembayaran pajak.  

Pajak yang dibayar oleh wajib 
pajak orang pribadi seringkali tidak 
langsung memberikan manfaat kepada 
wajib pajak yang bersangkutan. Secara 
umum, pembayar pajak lebih berfokus 
pada manfaat yang diperolehnya atas 
apa yang telah mereka berikan kepada 
pemerintah atau negara. Standar 
akuntansi dan laporan keuangan 
pemerintah bertujuan mengakomodir 
kebutuhan tersebut demi tercapainya 
akuntabilitas informasi kepada publik 
dengan cara membantu para stakeholder 
dalam menilai bagaimana pemanfaatan 
sumberdaya, apakah sumberdaya 
tersebut sudah mencukupi atau belum 
dalam memenuhi layanan publik, serta 
apakah terdapat peningkatan atau 
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penurunan atas kemamampuan 
pemerintah dalam menyediakan layanan 
publik dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 

            Masyarakat, anggota parlemen, 
dan lembaga pengawas lainnya seperti 
kreditur adalah pengguna utama dari 
laporan keuangan pemerintah. 
Sedangkan pengguna laporan keuangan 
perusahaan bisnis pada umumnya adalah 
kreditur, investor dan regulator yang 
terkait. Kebutuhan masyarakat dan 
lembaga pengawas menekankan pada 
akuntabilitas sumberdaya yang 
dipercayakan kepada pemerintah, 
sedangkan kebutuhan dari investor 
menekankan pada informasi untuk 
memutuskan investasi yang rasional, 
hutang dan keputusan sejenis lainnya.  

            Akuntabilitas secara sederhana 
diartikan sebagai tanggung jawab dari 
lembaga untuk menyediakan informasi 
yang relevan dan dapat diandalkan 
terkait dengan sumberdaya yang berada 
dibawah pengelolaannya. Bagi 
pemerintah, akuntabilitas adalah 
tanggung jawab pemerintah dalam 
menjustifikasi masyarakat mengenai 
penarikan pendapatan publik (cth: pajak) 
dan penggunaan sumberdaya publik. 
Akuntabilitas informasi dapat digunakan 
sebagai pendukung pengambilan 
keputusan, tapi hal itu juga dapat 

memenuhi hak rakyat untuk mengetahui 
bagaimana sumberdaya publik 
digunakan. 

            Standar akuntansi pemerintah dan 
laporan keuangannya di Amerika Serikat 
diatur dalam Government Acconting 
Standard Board’s (GASB), sedangkan 
untuk perusahaan bisnis standarnya 
diatur dalam Financial Accounting 
Standard Board’s (FASB). GASB dibentuk 
pada tahun 1984 oleh Financial 
Accounting Foundation. Sejak dibentuk, 
GASB telah berupaya untuk memenuhi 
kebutuhan dari pengguna laporan 
keuangan pemerintah dengan 
menerbitkan sejumlah standar ketentuan 
yang penting. Walau GASB telah 
mengalami kemajuan, kebutuhan untuk 
mengembangkan dan memperbaiki 
standar akuntansi pemerintah tetap ada 
hingga saat ini untuk mengakomodir 
transaksi yang belum diatur dalam 
standar akuntansi.  

            Seperti yang telah disampaikan 
diatas bahwa pemerintah dan 
perusahaan bisnis memiliki sejumlah 
karakteristik tertentu yang berbeda 
termasuk perlakuan akuntansi dan 
kebutuhan dari penggunan atas informasi 
yang dimiliki dari laporan keuangan yag 
dihasilkan. Untuk lebih jelasnya akan 
disampaikan di bagian berikut ini 
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Perbedaan Antara Pemerintah Dengan 
Perusahaan Bisnis 

 Ditinjau dari Karakteristik 

1.      Tujuan 
Tujuan Pemerintah adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dengan memberikan pelayanan publik 
dengan tidak mengutamakan 
pengembalian atas investasi yang 
dikeluarkan menurut GASB Statement 2 
(ayat 48), tujuan utama pemerintah 
adalah memberikan pelayanan yang 
meningkatkan atau mempertahankan 
kesejahteraan warganya, sedangkan 
perusahaan bertujuan untuk 
meningkatkan laba dan kekayaan atas 
investasi yang dikeluarkan. 
2. Sumber Pendapatan 
Pemerintah menerima pendapatan yang 
cukup besar dari  nonexchange  
transaction (misalnya, pajak dan hibah), 
sedang perusahaan mendapatkan 
sumber utama dari pertukaran (selisih) 
transaksi antara pembelian dengan 
penjualan. 

3. Potensi untuk keberlangsungan 
entitas. 

Pemerintah biasanya memiliki 
keberlangsungan lebih besar dari 
perusahaan bisnis karena pemerintah 
jarang dilikuidasi. Dari waktu ke waktu, 
organisasi pemerintah mungkin akan 
digabung atau ditata kembali, tetapi 

pelayanan dasar akan terus diberikan, 
Sedangkan perusahaan bisnis umumnya 
disusun menggunakan asumsi "going 
concern", yang berarti aset dan 
kewajiban tidak disesuaikan terhadap 
nilai residunya, dan hal ini tidak sama 
dengan anggapan awal mengenai potensi 
umur panjang.          
4. Hubungan dengan stakeholder 
Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip 
demokrasi perwakilan. Kekuatan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
keputusan mengenai operasional 
pemerintah mereka serahkan kepada 
pejabat publik yang dipilih melalui proses 
pemilihan.sedangkan perusahaan dimiliki 
oleh pemegang saham, Pemegang saham 
secara sukarela memilih untuk 
berinvestasi dalam sebuah perusahaan 
bisnis dan tidak memerlukan layanan dari 
perusahaan bisnis. 
5. Peran Anggaran 
Peran anggaran untuk pemerintah 
sangatlah penting sebagai prioritas 
kebijakan publik  dan wewenang 
menggunakan sumber daya untuk 
dibelanjakan, bahkan anggaran 
pemerintah dapat menjadi metode 
primer untuk melaporkan manajemen 
keuangan yang akuntabel. Untuk 
perusahaan anggaran merupakan sebagai 
alat manajemen keuangan internal yang 
dikendalikan sepenuhnya oleh 
manajemen. 
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 Ditinjau dari Standar Akuntansi yang 
digunakan 

1. Modal Aset 
Dalam GASB Pernyataan Nomor 42, 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Penurunan Modal Aktiva dan Asuransi 
Penerimaan, menetapkan suatu metode 
penilaian dan pengukuran penurunan 
nilai aset modal yang mencerminkan 
penurunan potensi jasa aset modal 
sebagai akibat perubahan keadaan yang 
karena tujuan pemerintah adalah untuk 
menyediakan layanan. Sebaliknya, 
perusahaan bisnis menilai dan mengukur 
penurunan nilai aktiva modal dengan 
mengevaluasi arus kas masa depan yang 
dapat dihasilkan oleh aset tersebut, 
karena tujuan perusahaan bisnis adalah 
untuk menciptakan kekayaan. 
2. Pajak Properti  
Penerimaan pajak properti adalah 
transaksi unik untuk pemerintah, dan 
sebagaimana dicatat sebelumnya, 
standar akuntansi perpajakan harus 
mencerminkan pelaporan pajak properti 
sebagai pendapatan pada periode yang 
sama dengan biaya pelayanan dimana 
mereka dikenakan untuk membayar. 
Pemerintah menetapkan tanggal 
penilaian, tanggal pungutan, atau jatuh 
tempo tanggal pengumpulan, dan 
periode pemungut pajak.                 
3. Akuntansi Dana 
Akuntansi Dana menunjukkan apakah 
sumber daya diperoleh dan digunakan 

sesuai dengan anggaran yang dianut 
secara sah dan sesuai dengan 
persyaratan lain atau kontrak yang 
terkait dengan hukum keuangan. Sesuai 
konsep GASB  Pernyataan Nomor 34, 
Dasar Laporan Keuangan dan 
Pembahasan Manajemen dan Analisa 
Negara dan Pemerintah Daerah, 
menuntut pemerintah untuk laporan 
neraca dan pernyataan pendapatan, 
pengeluaran, dan perubahan saldo dana 
4.      Model Pelaporan Keuangan  
Model Pelaporan Keuangan adalah 
Sebuah dasar laporan keuangan 
pemerintah yang menyajikan informasi 
tentang akuntabilitas fiskal dan 
operasional. Pernyataan GASB 34 
mensyaratkan pelaporan terhadap 
akuntabilitas operasional untuk semua 
aktivitas, termasuk laporan pemerintah 
konsolidasi.  
5.      Statement of Activities.  
Laporan aktivitas berfokus pada biaya 
layanan yang diberikan oleh fungsi atau 
program dan sejauh mana mereka baik 
berkontribusi dan menggambarkan 
pendapatan umum pemerintah. 
7. Budgetary Reporting.  
Pelaporan perbandingan anggaran, baik 
sebagai laporan keuangan dasar atau 
informasi tambahan yang 
diperlukan.sesuai konsep standar GASB 
34 mewajibkan pemerintah untuk 
melaporkan jadwal perbandingan 
anggaran, baik sebagai laporan keuangan 
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dasar atau informasi tambahan yang 
diperlukan. 
8.      Service-Oriented Infrastructsure 
Assets.  
Pemerintah menyediakan beberapa 
layanan melalui akuisisi dan 
pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, 
jembatan, dan sistem air. Metode 
akuntansi ini digunakan untuk mengakui 
aset-aset pemerintah dan mengakui 
komitmen pemerintah jangka panjang 
untuk memberikan layanan melalui 
pemeliharaan dan pelestarian 
infrastruktur.  
9.      Grants and Gifts.  
Bagi banyak pemerintahan, hibah dan 
hadiah adalah sumber pendapatan yang 
signifikan, dalam GASB Pernyataan 
Nomor 33, Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Transaksi Nonexchange, 
memberikan pedoman di pernyataan ini. 
Untuk hibah dan hadiah, karakteristik 
seperti pembatasan waktu dan 
persyaratan kelayakan sangat penting 
untuk menentukan kapan transaksi harus 
diakui. Serta dalam Pernyataan GASB No 
24, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Hibah Tertentu dan Bantuan Keuangan 
Lainnya (Accounting and Financial 
Reporting for Certain Grants and Other 
Financial Assistance), Sebaliknya, 

perusahaan menerapkan pedoman 
dalam FASB Pernyataan, No 116 
Akuntansi Penerimaan Kontribusi dan 
Pembuatan Kontribusi (Accounting for 
Contributions Received and 
Contributions Made). 
10.      Debt Refunding. 
Pemerintah dan perusahaan bisnis 
terlibat dalam refundings utang 
penerbitan utang baru yang hasilnya 
digunakan untuk melunasi utang 
sebelumnya ("lama"). Ada perbedaan 
antara harga perolehan kembali untuk 
utang lama dengan nilai tercatat bersih 
dari utang lama. Perbedaan-perbedaan 
dicatat sebagai keuntungan atau 
kerugian akuntansi dalam jangka waktu 
pelunasan atau dapat ditangguhkan dan 
diakui sebagai penyesuaian terhadap 
beban bunga  antara umur utang lama 
atau baru. 
  
  
  
  
 
 
 
*) Diambil terutama dari artikel “Why 
governmental accounting and financial 
reporting is-and should be- different 
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1. Mohon konfirmasi, untuk pengadaan/ 
penggantian karpet ruangan kantor 
seharga Rp19.000.000, pembebanan 
anggaran lebih tepat ke akun 523111 
(pemeliharaan gedung dan bangunan) 
atau akun 521111 (belanja keperluan 
kantor) atau 533111 (belanja modal 
gedung dan bangunan)? Atas 
bantuannya kami ucapkan terima 
kasih. 
Jawab: 
Apabila pengadaan awal karpet 
termasuk dalam bagian gedung dan 
bangunan maka untuk 
penggantiannya menggunakan Belanja 
Modal Gedung dan Bangunan dengan 
memperhatikan batasan minimum 
kapitalisasi. Sedangkan apabila 
pengadaannya terpisah maka 
dikelompokkan dalam belanja 
Peralatan dan Mesin karena Karpet 
termasuk ke dalam BMN yang 
digolongkan sebagai Alat Rumah 
Tangga Lainnya. Pembelian karpet 
tersebut dengan catatan memenuhi 
batas minimal kapitalisasi. 

2. Dalam RKAKL Satker KPP Pratama 
Pasuruan TA 2011 terdapat honor 
dokter dan perawat, yang masuk 
dalam Komponen PERAWATAN 
KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN, 
AKUN 521115 (HONOR TERKAIT 
DENGAN OPERASIONAL SATKER), yang 
menjadi pertannyaan, mana yang 
benar honor untuk jasa dokter / 

perawat yang terikat kontrak untuk 
kegiatan POLIKLINIK di SATKER itu 
masuk dalam akun 521113 atau 
521115 atau 521119. 
Jawab: 
Dokter bukan merupakan pegawai 
dari kantor KPP Pratama Pasuruan, 
sehingga pembayaran honornya tidak 
dapat diberikan melalui akun 521115 
atau 521213 . Namun kegiatan ini 
merupakan kegiatan yang perlu 
dilakukan dalam rangka mendukung 
operasional kantor sehari-hari maka 
lebih tepat dibebankan ke dalam kode 
akun 521119 (Belanja barang 
Operasional Lainnya) 

3. Terkait Surat Nomor : S-6477/PB/2010 
tanggal 25 Agustus 2010. Terdapat 
perbedaaan penggunaan akun yang di 
debet pada jurnal penyesuaian 
Pendapatan Diterima Di muka pada 
Laporan Keuangan Semesteran dan 
Tahunan. Laporan Keuangan 
Semesteran menggunakan akun 
311611 (Dana Yang Harus Disediakan 
Untuk Pembayaran Hutang Jangka 
Pendek). Laporan Keuangan Tahunan 
menggunakan Akun 312211       
(Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan).     
Mengapa dibedakan, bukankah 
seharusnya yang benar adalah akun 
312211. Terima kasih. 
Jawab: 
Memang yang benar adalah akun 
312211. Pada saat penyusunan 
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Laporan Keuangan Semester I tahun 
2010 akun 312211 belum ada, 
sehingga akun kontra yang dipakai 
adalah Dana Yang Harus Disediakan 
Untuk Pembayaran Hutang Jangka 
Pendek. Hal ini direvisi pada waktu 
penyusunan Laporan Keuangan 
Tahunan sesuai Surat Nomor : S-
6477/PB/2010 tanggal 25 Agustus 
2010 setelah adanya penambahan 
akun baru yaitu 312211 ( Barang/Jasa 
Yang Harus Diserahkan). 

Pendapatan Diterima Dimuka yang 
diterima oleh satker pemerintah pada 
dasarnya merupakan utang. Selama 
ini yang kita kenal adalah utang yang 
harus dikembalikan dalam bentuk 
uang sehingga akun di debetnya 
adalah Dana Yang Harus Disediakan 
Untuk Pembayaran Utang. Namun 
mengingat utang dalam transaksi 
pendapatan diterima di muka adalah 
utang jasa maka Direktorat APK 
mengambil kebijakan untuk merubah 
akun dimaksud menjadi Barang dan 
Jasa Yang Masih Harus Diserahkan. 

4. Sesuai dengan PER-62, untuk persekot 
gaji disajikan dengan menggunakan 
akun (D) Uang Muka Belanja Pegawai 
dan (K) Cadangan Piutang, kemudian 
pada S-6477 tanggal 25 Agustus 2010, 
diminta untuk menyajikan dengan 
akun (D) Uang Muka Belanja Pegawai 
dan (K) Barang/jasa yang Masih Harus 

Diterima. Terkait hal dimaksud, akun 
apa yang seharusnya digunakan untuk 
menyajikan persekot gaji yang belum 
dilunasi oleh pegawai tersebut? 
Sementara, ada juga yang 
berpendapat bahwa persekot gaji itu 
tidak tepat jika menggunakan akun 
uang muka belanja pegawai, tetapi 
dengan akun Piutang PNBP (D) dan 
Cadangan Piutang (K) (karena sifat 
persekot yang sebenarnya berupa 
pinjaman untuk pegawai, bukan uang 
muka). Demikian, terimakasih atas 
pencerahannya. 
Jawab: 
Persekot Gaji atau Uang Muka Gaji 
pada dasarnya merupakan pinjaman 
uang tidak berbunga yang diberikan 
kepada pegawai negeri yang 
dipindahkan untuk kepentingan dinas. 
Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, 
karena itu tidak mutlak diberikan 
kepada setiap pegawai negeri yang 
pindah karena kepentingan dinas. 
Saat ini sesuai dengan Surat Direktur 
APK No.S-6477, maka disajikan 
sebagai Uang Muka Belanja Pegawai, 
namun kreditnya adalah Cadangan 
Piutang karena akan dibayarkan 
kembali/dipotong. Selanjutnya kami 
akan menyampaikan surat sebagai 
bentuk penegasan atas perlakuan 
akuntansi untuk transaksi tersebut di 
atas. 
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5. Mohon penjelasannya mengenai 
honor operator Aplikasi 
SAP/SAI/SAKPA/SIMAK-BMN-
PERSEDIAAN dan staf pengelola 
keuangan yang mana dalam DIPA 
Kami hanya diperuntukkan bagi 2 
orang yaitu satu orang operator dan 
satu orang petugas pembuat daftar 
gaji. Yang menjadi pertanyaan adalah 
apakah operator yang dimaksud 
hanya 1 org yang artinya dalam 
tupoksi sebagai staff pengelola 
bertugas menginput dan melaporkan 
data SAI/SAKPA (Keuangan) dan 
SIMAK /BMN /PERSEDIAAN (Barang) 
sekaligus ?  Mohon penjelasannya,. 
Terima kasih 
Jawab:  
Pembagian honor untuk petugas 
pengelola keuangan hanya dapat 
dibayarkan maksimal sesuai dengan 
yang tercantum dalam DIPA/POK, jadi 
maksimal 2 orang. Apabila pada 
kenyataannya terdapat lebih dari 2 
orang yang mengerjakan aplikasi dan 
seluruhnya mau diberikan honor maka 
harus dilakukan revisi POK dengan 
merubah jumlah orang dan jumlah 
yang diterima setiap orang. Kedepan 
sebaiknya pada saat pengajuan RKAKL 
dianggarkan untuk honor lebih dari 2 
orang. 

6. Apakah untuk pengembalian 
penerimaan; belanja pensiun itu tidak 
berlaku PER-69/PB/2010 tanggal 31 

Desember 2010 tentang PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMBAYARAN 
PENGEMBALIAN PENERIMAAN 
NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH 
PERHITUNGAN ANGGARAN, dan surat 
Direktur PKN nomor S-5457/PB/2011 
tanggal 7 Juni 2011 hal PENEGASAN 
PENGEMBALIAN ATAS PENERIMAAN 
NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU 
YANG DITERIMA MELALUI KAS 
NEGARA DAN/ATAU SUB-RKUN    
KPPN ?, Perlu saya tekankan kembali 
bahwa setoran pengembalian belanja 
pensiun dimaksud disetorkan dengan 
menggunakan SSBP pada tahun 2010 
dengan menggunakan akun 513111 
dan akan dimintakan kembali oleh 
TASPEN pada tahun 2011 ini, demikian 
terima kasih. 
Jawab:  
Perlu kami tegaskan kembali bahwa 
apabila pengembalian belanja pensiun 
tersebut pada tahun yang 
bersangkutan maka menggunakan 
kode akun belanja seperti yang 
tercantum dalam SP2D. Sedangkan 
apabila permintaan pengembalian 
penerimaan bukan pada tahun yang 
berkenaan maka berpedoman pada 
Per-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembayaran Pengembalian Negara 
atas Beban SILPA dan Surat Direktur 
PKN a.n. Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor S-
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5457/PB/2011 tentang Penegasan 
Pengembalian atas Penerimaan 
Negara Tahun Anggaran yang Lalu 
Yang Diterima Melalui Kas 
Negara/SUB-RKUN. 

7. Sebelumnya pada DIPA kami terdapat 
anggaran yang dibintang dan saat ini 
tanda bintangnya sudah tidak ada lagi 
dan bisa dicairkan berupa 1 paket 
peralatan dengan kelompok belanja 
53 (Belanja Modal), namun setelah 
dirinci ternyata ada yang tidak 
memnuhi nilai kapitalisasi (dibawah 
300ribu/unit). Apakah pada DIPA kami 
belanja modal (53) tersebut dapat 
direvisi dipecah menjadi kelompok 
Belanja 53 (yang memenuhi 
kapitalisasi) dan 52 (tidak memenuhi 
kapitalisasi) dan yang berwenang 
pengesahan revisi siapa ??? terima 
kasih. 
Jawab:  
Sesuai dengan ketentuan kapitalisasi 
yang diatur dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan bahwa pengeluaran 
untuk mendapatkan Aset Tetap hanya 
dapat dibebankan ke dalam kode akun 
53 sepanjang menambah umur, 
manfaat, standar kinerja, volume, dll 
dan memenuhi batasan nilai 
kapitalisasi. Apabila tidak memenuhi 
nilai kapitalisasi harus dibebankan ke 
dalam 52XXXX sehingga tidak akan 
berpengaruh pada penyajian di 
neraca. 

Sesuai PMK Nomor 49/PMK.05/2011 
tentang Tata Cara Revisi Anggaran 
untuk Tahun Anggaran Tahun 2011 
pasal 42 ayat 1 dan Perdirjen 
Perbendaharaan Nomor  22 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 
2011 pasal 2 ayat 3 huruf c dijelaskan 
bahwa revisi atas pergeseran jenis 
belanja menjadi kewenangan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

8. Di peraturan apa saya bisa melihat 
pernyataan bahwa Pembayaran paket 
meeting (full board) dibebankan ke 
dalam kode akun 521219 (Belanja Non 
Operasional Lainnya)??? Terima kasih 
Jawab: 
Penggunaan kode akun 521219 untuk 
pembayaran paket meeting (full 
board) dijelaskan dalam surat Direktur 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
selaku pejabat dari unit yang 
berwenang untuk mengelola Bagan 
Akun Standar (BAS). Pembebanan 
paket fullboarding meeting ke dalam 
satu kode akun dalam rangka 
memudahkan satuan kerja dalam 
membebankan berbagai pengeluaran 
dalam rapat seperti: akomodasi, hotel, 
transpor lokal, uang harian, alat tulis 
sehingga lebih praktis. 

9. Apa MAP dan kode satker untuk 
pengembalian dana BOS? Selama ini 
kami menggunakan MAP 
pengembalian belanja tahun yang lalu 
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dan kode satker diknas provinsi. Apa 
peraturan yang mengatur mengenai 
MAP pengembalian dana BOS ini? 
terima kasih. 
Jawab: 
Pengembalian belanja pada tahun 
anggaran berjalan menggunakan kode 
akun belanja yang bersangkutan, 
sedangkan apabila lewat tahun 
menggunakan kode akun 
pengembalian belanja tahun anggaran 
yang lalu yang diperlakukan sebagai 
pendapatan lain-lain (42391X) 

10. Untuk satker yang sudah dilikuidasi 
dan ternyata menurut temuan BPK 
satker tersebut harus setor, maka 
setoran dari satker tersebut dilakukan 
dengan kode BA.Es1.satker mana? Bila 
tetap dicatat dengan kode BA.Es1. 
Satker semula, maka hanya akan 
tercatat di SAU, dan tidak akan masuk 
dalam SAI manapun, karena satker 
tersebut sudah tidak ada lagi. Saran: 
dimasukkan ke BA 999.99.satker 
KPPN, dengan catatan, KPPN wajib 
menyusun laporan seperti halnya 
UAKPA untuk 999.99.KPPN, sehingga 
KPPN selaku kuasa BUN juga 
menyusun laporan secara berjenjang 
dan dapat melakukan rekon dengan 
SAUnya. Terimakasih 

Jawab: 
Seharusnya pada saat melakukan 
likuidasi maka atas Aset yang masih 

ada dalam satker tersebut diserahkan 
kepada salah satu satker di Eselon I 
yang bersangkutan disertai dengan 
Berita Acara Serah Terima. Sehingga 
apabila di kemudian hari terdapat 
transaksi-transaksi yang muncul yang 
berkaitan dengan satker yang 
dilikuidasi tersebut maka akan dicatat 
oleh satker yang menerimanya. 
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