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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah-NYA sehingga Panduan Teknis 
(Pantek) Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 2 tahun 2007 ini dapat diterbitkan. Pantek 
yang merupakan sarana pembelajaran bagi seluruh pelaksana akuntansi di setiap 
Kementerian Negara/Lembaga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah untuk menghasilkan laporan 
keuangan yang tidak hanya revelan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami 
namun juga laporan keuangan dengan opini. 
 
Sejalan dengan tujuannya, redaksi berharap Pantek dapat bermanfaat bagi peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) dalam pengelolaan keuangan negara.  
 
Dalam rangka perbaikan substansi dari Pantek ini, maka saran dan kritik yang 
membangun sangat kami harapkan.  
 
 

Redaksi 
 
 



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 2 
 

 1 

PPEENNGGEERRTTIIAANN    DDAANN  PPEERRLLAAKKUUAANN  AAKKUUNNTTAANNSSII  
BBEELLAANNJJAA  BBAARRAANNGG  DDAANN  BBEELLAANNJJAA  MMOODDAALL  DDAALLAAMM  

KKAAIIDDAAHH  AAKKUUNNTTAANNSSII  PPEEMMEERRIINNTTAAHH  
 
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, telah terjadi perubahan yang mendasar 
dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pelaksanaan 
berbagai paradigma baru dalam undang-undang dimaksud telah 
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, 
Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Tahun Anggaran 2006. 

Dalam proses penyusunan DIPA dimaksud dijumpai beberapa 
permasalahan, antara lain adanya perbedaan persepsi dalam 
penyusunan dan pengelompokan belanja. Perbedaan pemahaman ini 
sering dijumpai dalam penentuan elemen-elemen biaya yang 
dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja barang dan belanja 
modal sehingga sering dijumpai adanya unsur belanja modal yang 
keliru masuk dalam kelompok belanja barang atau sebaliknya.  

 

PENGERTIAN BELANJA BARANG 
DAN MODAL 

Belanja Barang adalah pembelian 
barang dan jasa yang habis pakai 
untuk memproduksi barang dan 
jasa yang dipasarkan maupun 
yang tidak dipasarkan.  

Belanja Barang antara lain dapat 
dikelompokkan ke dalam 3 
kategori belanja yaitu: 

1. Belanja pengadaan barang 
dan jasa.  

Belanja pengadaan barang 
yang tidak memenuhi nilai 
kapitalisasi dalam laporan 
keuangan dikategorikan ke 
dalam belanja barang 
operasional dan belanja 

barang non operasional. 
Belanja pengadaan jasa 
konsultan tidak termasuk 
dalam kategori kelompok 
belanja jasa sepanjang 
ditujukan untuk 
pembentukan barang modal. 

2. Belanja pemeliharaan.  

Belanja Pemeliharaan yang 
dikeluarkan dan tidak 
menambah dan 
memperpanjang masa 
manfaat dan atau 
kemungkinan besar tidak 
memberi manfaat ekonomik 
di masa yang akan datang 
dalam bentuk kapasitas, 
mutu produksi, atau 
peningkatan standar kinerja 
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tetap dikategorikan sebagai 
belanja pemeliharaan dalam 
laporan keuangan. 

3. Belanja perjalanan. 

Belanja Perjalanan yang 
dikeluarkan tidak untuk 
tujuan perolehan aset tetap 
dikategorikan sebagai 
belanja perjalanan dalam 
laporan keuangan. 

Belanja Modal adalah 
pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pembentukan 
modal yang sifatnya menambah 
aset tetap/ inventaris yang 
memberikan manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi, termasuk 
di dalamnya adalah pengeluaran 
untuk biaya pemeliharaan yang 
sifatnya mempertahankan atau 
menambah masa manfaat, 
meningkatkan kapasitas dan 
kualitas aset. 

Belanja Modal dapat 
diaktegorikan dalam 5 (lima) 
kategori utama: 

1. Belanja Modal Tanah  

Belanja  Modal  Tanah  
adalah pengeluaran/biaya 
yang digunakan untuk 
pengadaan/pembelian/ 
pembebasan penyelesaian, 
balik nama dan sewa tanah, 
pengosongan, pengurugan, 
perataan, pematangan 
tanah, pembuatan sertifikat, 
dan pengeluaran lainnya  
sehubungan dengan 
perolehan hak atas tanah 
dan sampai tanah dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin  

Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin adalah 

pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk 
pengadaan/penambahan/pe
nggantian, dan peningkatan 
kapasitas peralatan dan 
mesin serta inventaris kantor 
yang memberikan manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dan sampai peralatan 
dan mesin dimaksud dalam 
kondisi siap pakai. 

3. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan adalah 
pengeluaran/ biaya yang 
digunakan untuk 
pengadaan/penambahan/pe
nggantian, dan termasuk 
pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan 
dan pengelolaan 
pembangunan gedung dan 
bangunan yang menambah 
kapasitas sampai gedung 
dan bangunan dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi 
dan Jaringan  

Belanja Modal Jalan, Irigasi 
dan Jaringan adalah 
pengeluaran/ biaya yang 
digunakan untuk 
pengadaan/ pe-nambahan/ 
penggantian /peningkatan 
pem-bangunan/ pembuatan 
serta perawatan, dan 
termasuk pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan 
dan pengelolaan jalan irigasi 
dan jaringan yang 
menambah kapasitas sampai 
jalan irigasi dan jaringan 
dimaksud dalam kondisi siap 
pakai. 

5. Belanja Modal Fisik Lainnya  
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Belanja Modal Fisik Lainnya 
adalah pengeluaran/biaya 
yang digunakan untuk 
pengadaan/penambahan/ 
penggantian/peningkatan 
pembangunan/pembuatan 
serta perawatan terhadap 
fisik lainnya yang tidak dapat 
dikategorikan  kedalam 
kriteria belanja modal tanah, 
peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, dan jalan 
irigasi dan jaringan, 
termasuk dalam belanja ini 
adalah belanja modal 
kontrak sewa beli, pembelian 
barang-barang kesenian, 
barang purbakala dan 
barang untuk museum, 
hewan ternak dan tanaman, 
buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

 

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS  
BELANJA BARANG DAN BELANJA 
MODAL 

Belanja diakui pada saat 
terjadinya pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah, khusus 
pengeluaran  melalui bendahara 
pengeluaran pengakuannya 
terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan 
oleh unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan. 

Belanja dalam tatanan akuntansi 
pemerintah dikalsifikasikan 
menurut klasifikasi ekonomi, 
organisasi dan fungsi. 
Pembahasan selanjutnya hanya 
akan kita fokuskan pada 
klasifikasi ekonomi.  

Klasifikasi Ekonomi adalah 
pengelompokkan belanja yang 
didasarkan pada jenis belanja 
untuk melaksanakan suatu 

aktivitas yang dapat kita 
kategorikan menjadi: 

 Belanja Pegawai 

 Belanja Barang 

 Belanja Modal 

 Belanja Bunga 

 Belanja Subsidi 

 Belanja Hibah 

 Belanja Bantuan Sosial 

 Belanja Lain-lain 

 

BELANJA BARANG 

Perlakuan Akuntansi terhadap 
belanja barang sebagaimana 
tersebut diatas dapat 
dikelompokkan menjadi: 

1. Belanja Pemeliharaan yang 
dikeluarkan setelah 
perolehan aset tetap yang 
menambah dan 
memperpanjang masa 
manfaat dan atau 
kemungkinan besar memberi 
manfaat ekonomik di masa 
yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu 
produksi, atau peningkatan 
standar kinerja harus 
dikapitalisasi ke dalam 
belanja modal dan masuk ke 
dalam laporan keuangan 
sebagai penambahan nilai 
aset tetap dan diberikan 
penjelasan di dalam Catatan 
Atas Laporan Keuangan. 

2. Belanja Perjalanan yang 
dikeluarkan untuk tujuan 
perolehan aset tetap harus 
dikapitalisasi ke dalam 
belanja modal dan masuk ke 
dalam laporan keuangan 
sebagai penambahan nilai 
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aset tetap dan diberikan 
penjelasan di dalam Catatan 
Atas Laporan Keuangan. 

3. Belanja Pengadaan Barang 
yang memenuhi nilai 
kapitalisasi aset tetap 
(KMK.01/2001) dimasukkan 
ke dalam kategori belanja 
modal yang masuk ke dalam 
laporan keuangan sebagai 
penambahan nilai aset tetap 
dan tidak dapat 
dikelompokkan kedalam 
belanja barang. 

BELANJA MODAL 

Aset adalah sumber daya 
ekonomi yang dikuasai dan/atau 
dimiliki oleh pemerintah sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu 
dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik 
oleh pemerintah maupun 
masyarakat, serta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 

Aset tetap adalah aset berwujud 
yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah  atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum  

Biaya perolehan adalah jumlah 
kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai 
dengan aset tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap 
untuk dipergunakan. 

Masa manfaat adalah periode 
suatu aset diharapkan digunakan 
untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pelayanan publik; atau 
Jumlah produksi atau unit serupa 
yang diharapkan diperoleh dari 
aset untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pelayanan publik. 

Aset tetap diklasifikasikan 
berdasarkan kesamaan dalam 
sifat atau fungsinya dalam 
aktivitas operasi entitas. Berikut 
adalah  klasifikasi aset tetap yang 
digunakan: 

 Tanah; 

 Peralatan dan Mesin; 

 Gedung dan Bangunan; 

 Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

 Aset Tetap Lainnya; dan 

 Konstruksi dalam 
Pengerjaan. 

Pengakuan Aset Tetap 

Untuk dapat diakui sebagai aset 
tetap, suatu aset harus berwujud 
dan memenuhi kriteria: 

 Mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) 
bulan; 

 Biaya perolehan aset 
dapat diukur secara andal; 

 Tidak dimaksudkan untuk 
dijual dalam operasi 
normal entitas; dan 

 Diperoleh atau dibangun 
dengan maksud untuk 
digunakan. 

Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya 
perolehan. Apabila penilaian aset 
tetap dengan menggunakan biaya 
perolehan tidak memung-kinkan 
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maka nilai aset tetap didasarkan 
pada nilai wajar pada saat 
perolehan. 

Penilaian Awal Aset Tetap Barang  
berwujud yang memenuhi 
kualifikasi untuk diakui sebagai 
suatu aset dan dikelompokkan 
sebagai aset tetap, pada awalnya 
harus diukur berdasarkan biaya 
perolehan. 

Bila aset tetap diperoleh dengan 
tanpa nilai, biaya aset tersebut 
adalah sebesar nilai wajar pada 
saat aset tersebut diperoleh. 

Untuk keperluan penyusunan 
neraca awal suatu entitas, biaya 
perolehan aset tetap yang 
digunakan adalah nilai wajar pada 
saat neraca awal tersebut 
disusun. Untuk periode 
selanjutnya setelah tanggal 

neraca awal, atas perolehan aset 
tetap baru, suatu entitas 
menggunakan biaya perolehan 
atau harga wajar bila biaya 
perolehan tidak ada.  

Komponen Biaya 

Biaya perolehan suatu aset tetap 
terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea 
impor dan setiap biaya yang 
dapat diatribusikan secara 
langsung dalam membawa aset 
tersebut ke kondisi yang 
membuat aset tersebut dapat 
bekerja untuk penggunaan yang 
dimaksudkan. 
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JENIS BELANJA MODAL 
KOMPONEN BIAYA YANG DIMUNGKINKAN DIDALAM BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Pembebasan Tanah 
 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 
 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 
 Belanja Modal  Pengurugan dan Pematangan Tanah 
 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 
 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 
  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 
 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan 

Bangunan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 
 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 
 Belanja Modal  Perizinan Gedung dan Bangunan 
 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung 

dan Bangunan 
 Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan 
  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 
 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan 

Mesin 

 Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin 

 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 

 Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 

 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 
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JENIS BELANJA MODAL 
KOMPONEN BIAYA YANG DIMUNGKINKAN DIDALAM BELANJA MODAL 

  
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan 

Jembatan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan 

Jembatan 
 Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan 

Jaringan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan 

Jaringan 
 Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan 
  
Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya 
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ILUSTRASI JURNAL ATAS  BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL 

 

Belanja Barang 

Belanja pengadaan barang dan 
jasa 

Belanja Barang 
dan Jasa 

XXXXX 

Piutang dari 
KUN 

XXXXX 

 

Belanja Perjalanan 

Belanja 
Perjalanan  

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

 

Belanja Pemeliharaan 

Belanja 
Pemeliharaan  

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Jika terdapat belanja tersebut 
diatas yang memenuhi unsur 
kapitalisasi aset, maka nilai 
tersebut dimasukkan kedalam 
penambahan aset tetap yang 
disajikan dalam neraca dan 
dijelaskan dalam catatan atas 
laporan keuangan sehingga tidak 
menimbulkan interprestasi yang 
salah terhadap nilai aset. Belanja 
yang terjadi tetap dicatat sebagai 
belanja dalam laporan realisasi 
anggaran. Penambahan nilai aset 
tersebut melalui prosedur Jurnal 

Memo Penyesuaian dengan jurnal 
sesuai dengan jenis aset yang 
bertambah. 

Belanja Modal 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Dikuti dengan jurnal ikutan 
perolehan aset tetap (Kololari 
Entry) 

Tanah sebelum 
disesuaikan 

XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 

 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan  

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Dikuti dengan jurnal ikutan 
perolehan aset tetap (Kololari 
Entry) 

Gedung dan 
Bangunan sebelum 
disesuaikan 

XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 
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Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin  

Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin  

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Dikuti dengan jurnal ikutan 
perolehan aset tetap (Kololari 
Entry) 

Peralatan dan Mesin 
sebelum disesuaikan 

XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 

 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Dikuti dengan jurnal ikutan 
perolehan aset tetap (Kololari 
Entry) 

Jalan, Irigasi dan 
Jaringan sebelum 
disesuaikan 

XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 

 Belanja Modal Fisik Lainnya  

Belanja Modal Fisik 
Lainnya 

XXXXX 

Piutang dari KUN XXXXX 

Tidak dikuti dengan jurnal ikutan 
perolehan aset tetap (Kololari 
Entry), tetapi akan dilakukan 
melalui Jurnal Memo Penyesuaian 
sesuai dengan aset yang 
dihasilkan. Disamping itu jika 
pembagunan dan perolehan 
terhadap aset tidak bersifat final 
dan berkelanjutan dimana harus 
ada kesimbangan antara arus 
uang dan arus barang, maka 
menurut standar perlu ada 
perkiraan untuk melakukan 
pencatatan tersebut. Hal ini 
dilakukan pada saat penyusunan 
laporan keuangan Semester dan 
Tahunan. Jurnal yang perlu dibuat 
adalah: 

Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 

Jika pada akhir periode telah 
dilakukan penyelesaian dan telah 
diserahterimakan, maka jurnal 
tersebut diatas akan dibalik dan 
diikuti dengan nilai aset 
sesungguhnya yang dihasilkan. 
Jurnal dimaksud adalah: 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

XXXXX 

Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

XXXXX 

 

Aset Tetap XXXXX 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

 

 

XXXXX 
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1. Peraturan Pemerintah 
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Tentang Standar 
Akuntansi  
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2. Peraturan Menteri 
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(DIPA) Tahun Anggaran 
2006. 

5. Peraturan Menteri 
Keuangan No. 

54/PMK.02/2005 
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PENINGKATAN PERAN PEMBINAAN  

YANG BERKUALITAS DALAM  
RANGKA PENYUSUNAN LKPP TAHUN 2007  

 
 (disarikan dari Hasil Rakor Aklap tanggal 6-8 Juni 2007) 

 

Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Rakor Aklap) 
merupakan acara rutin/tahunan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang bertujuan untuk 
mengkoordinasikan penyusunan LKPP melalui identifikasi 
permasalahan/kendala dan upaya  mencari solusi serta strategi yang 
tepat dalam rangka mewujudkan LKPP yang akurat, relevan, andal, 
lengkap, dapat dibandingkan dan tepat waktu. Rakor Aklap I tahun 
2007 telah diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2007. 
 
Rakor yang membahas beberapa hal  yang harus dilakukan 
Pemerintah seperti strategi menghadapi temuan BPK, strategi 
pembinaan SABMN yang efektif dan strategi penyusunan LKPP 
tingkat KPPN dan tingkat Kanwil telah menghasilkan beberapa 
rekomendasi strategi yang harus dilakukan Pemerintah dalam 
mencapai tujuan LKPP dengan opini.  
 
 

I. Strategi Menghadapi Temuan 
BPK 
 
Bila dilihat dari proses 
penyusunannya, LKPP dihasilkan 
dari implementasi Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat 
(SAPP) yang terdiri dari 2 
subsistem yaitu Sistem Akuntansi  
Pusat  (SiAP) dan  
Sistem Akuntansi Instansi (SAI).  
Mulai TA 2006,  Badan 
 
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
mulai memberikan opini tersendiri 
terhadap LK K/L yang dihasilkan 
dari SAI, dimana Pimpinan K/L 
bertindak sebagai Chief Operation 
Officer (COO). Dikarenakan LKPP 
dihasilkan dari 2 subsistem yaitu 
SiAP dan susbistem SAI, maka 

seyogyanya opini tidak hanya 
diberikan terhadap LK K/L namun 
juga diberikan kepada Laporan 
Keuangan BUN. Terkait dengan 
itu, RAKOR mengusulkan agar 
Menteri Keuangan cq. Ditjen 
Perbendaharaan sebagai Chief 
Financial Officer (CFO) membuat 
LK BUN, sehingga BPK dapat 
memberikan opini tersendiri 
selain opini terhadap LKPP yang 
merupakan penggabungan dari 
CFO dan COO. 
 
Selanjutnya dalam rangka 
menindaklanjuti temuan BPK, 
beberapa kesimpulan Rakor 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam menghadapi Tim 

Pemeriksa BPK ada 
beberapa hal yang perlu 
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menjadi perhatian antara 
lain: 
a. Perlu diatur petunjuk  

yang lebih tegas 
terhadap KPPN dan 
Kanwil dalam 
menghadapi 
pemeriksaan di luar 
konteks penugasan; 

b. Apabila penugasan Tim 
Pemeriksa BPK diluar 
konteks pemeriksaan, 
maka  Kanwil/KPPN 
berhak untuk menolak; 

c. Untuk pemeriksaan yang 
dilakukan BPK terhadap 
Laporan Keuangan K/L, 
seharusnya KPPN dan 
Kanwil tidak 
diperlakukan sebagai 
obyek pemeriksaan, 
melainkan hanya 
sebagai penunjang dan 
pelengkap bagi 
pemeriksaan di K/L; 

d. KPPN dan Kanwil 
hendaknya hanya 
melayani Tim Pemeriksa 
yang membawa surat 
tugas yang ditembuskan 
kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan; 

e. Permintaan 
data/informasi oleh Tim 
Pemeriksa yang tidak 
dapat dipenuhi terkait 
dengan konteks 
pemeriksaan, agar 
disampaikan secara 
lisan; 

f. Peminjaman dokumen 
oleh Tim Pemeriksa 
diserahkan dengan bukti 
tertulis dan  harus 
dikembalikan sebelum 
proses pemeriksaan 
berakhir; 

g. Setiap akhir pemeriksaan 
harus ada pembicaraan 
antara Auditor dengan 

Auditee terhadap temuan 
sehingga temuan yang 
sudah ditindaklanjuti 
tidak perlu diungkapkan 
lagi dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan; 

h. Setiap akhir 
pemeriksaan, Tim 
Pemeriksa harus 
menerbitkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP). 
Selanjutnya LHP  tersebut 
disampaikan kepada 
setiap Satker dari K/L 
yang diperiksa sebagai 
dokumentasi Satker yang 
bersangkutan. 
 

2. Untuk menghindari 
temuan pencairan SKPA 
yang tidak sesuai dengan 
Bagian Anggaran-nya, 
KPPN harus 
menggunakan kode 
Bagian Anggaran Satker 
yang mengeluarkan SKPA 
tersebut. Untuk 
selanjutnya KPPN harus 
menolak menerbitkan 
SKPA yang tidak sesuai 
dengan kode Bagian 
Anggaran Satkernya.  
 

3. Untuk menghindari 
temuan terhadap Kas di 
Bendahara Pengeluaran, 
maka perlu diperhatikan 
agar jumlah fisik uang 
pada Bendahara 
Pengeluaran sama 
dengan selisih antara 
pengeluaran uang 
persediaan dengan 
penerimaan uang 
Persediaan. 

 
4. Perlu diterbitkan Surat 

Edaran yang mengatur  
Setoran Pengembalian 
Uang Persediaan (UP) 
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yang dilakukan melalui 
rekening Bank Persepsi 
KPPN yang bersangkutan. 

 
5. Dalam rangka penertiban 

rekening pemerintah, 
Dirjen Perbendaharaan 
perlu menerbitkan Surat 
Edaran sebagai berikut: 
a. Masing-masing Kanwil 

melalui KPPN agar 
melakukan deteksi 
dini terhadap 
keberadaan rekening 
menurut K/L (Satker) 
serta status rekening 
(aktif/tidak aktif atau 
di luar kegiatan 
pemerintah). 
Rekening yang tidak 
aktif agar ditutup dan 
saldo yang ada harus 
disetorkan ke 
Rekening Kas Negara 
sebagai Pendapatan 
Lain-lain; 

b. Kepala KPPN 
melakukan 
pendataan terhadap 
rekening-rekening 
gantung yang ada di 
Bank berkenaan dan 
menginstruksikan 
menutup rekening 
gantung dimaksud 
serta menyetorkan 
saldo yang ada 
kepada Rekening Kas 
Negara sebagai 
Pendapatan Lain-lain.  
 

6. Penyimpangan yang terjadi 
pada KPPN dan belum 
diungkapkan dalam LKPP 
2006, agar diungkapkan 
dalam LKPP semester I 
2007. 

 

II. Strategi Pembinaan SABMN 
yang Efektif 
 
Efektivitas Sistem Akuntansi 
Barang Milik Negara (SABMN) 
yang merupakan Subsistem SAI 
harus ditingkatkan melalui 
pembentukan/penetapan 
organisasi  pengelola barang, 
inventarisasi fisik, penilaian 
kembali dan penyempurnaan 
sistem dan prosedur. Peningkatan 
ini dimaksudkan untuk 
menunjang penyajian Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat yang 
relevan, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 

Berkenaan dengan hal diatas, 
dalam rangka mengefektifkan 
pembinaan SABMN, maka 
terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan sebagai berikut: 

1. Perlu penegasan kembali 
mengenai pentingnya 
pembentukan unit organisasi 
akuntansi barang di masing-
masing satker mengingat 
masih banyaknya satker yang 
belum melaksanakan SABMN 
di setiap tingkatan unit 
organisasi; 
 

2. Perbedaan interpretasi antara 
Tim Pemeriksa BPK dengan 
K/L mengenai penggunaan 
nilai historis (perolehan) atau 
penggunaan nilai wajar aset 
tetap pada neraca awal, telah 
menuntut beberapa hal antara 
lain : 

a. Penerbitan surat Menteri 
Keuangan yang ditujukan 
kepada Menteri/Pimpinan 
Lembaga yang menyatakan 
bahwa neraca awal (neraca 
yang pertama kali disusun) 
K/L disajikan dengan 
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menggunakan nilai historis 
lebih dulu sampai 
diterbitkannya Peraturan  
Menteri Keuangan mengenai  
penilaian kembali (revaluasi) 
aset tetap. Apabila pada saat 
penyusunan neraca awal tidak 
ditemukan nilai historis aset 
tetap tersebut, K/L dapat 
menggunakan nilai wajar. 
 

b. Perlu disusun  Peraturan 
Menteri Keuangan yang 
menetapkan kegiatan 
penilaian kembali (revaluasi) 
aset di K/L secara nasional. 
Dalam PMK tersebut juga 
perlu digarisbawahi siapa yang 
berhak dan kapan 
pelaksanaan penilaian 
kembali tersebut. 
Kewenangan dalam 
penetapan kebijakan revaluasi 
dimaksud, dikoordinir oleh 
Ditjen Kekayaan Negara 
(DJKN) yang melibatkan Ditjen 
PBN serta pihak-pihak lain 
yang berkompeten seperti 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), Direktorat PBB Ditjen 
Pajak, dan lain-lain. 
 

3. Pelaksanaan inventarisasi 
BMN yang lebih efektif perlu 
dilaksanakan dikarenakan 
masih banyaknya K/L yang 
belum melakukan 
inventarisasi fisik BMN-nya, 
sehingga menyebabkan 
terhambatnya pelaksanaan 
SABMN di K/L. Pelaksanaan 
inventarisasi BMN di setiap 
K/L ini terutama yang 
berkaitan dengan penentuan 
saldo awal.  
 

4. Penyusunan Peraturan 
Bersama antara Ditjen PBN 
dan Ditjen KN  terkait dengan 
pembagian kewenangan, yang 

mengatur bahwa masalah 
pembinaan yang menyangkut 
akuntansi (mulai dari 
pencatatan sampai 
pembukuannya) tetap dikelola 
oleh Ditjen PBN sedangkan 
yang menyangkut pengelolaan 
BMN diserahkan sepenuhnya 
kepada Ditjen KN termasuk di 
dalamnya hal-hal menyangkut 
penghapusan, penambahan, 
dan pengurangan BMN; 

 
5. Penyempurnaan KMK No. 18 

tahun 1999 tentang 
Kodefisikasi Barang. Hal ini 
karena dalam 
perkembangannya, kode yang 
ada saat ini sudah tidak 
mampu lagi menampung 
beberapa jenis barang baru 
yang beredar di pasaran, 
sehingga dalam pencatatan 
sampai dengan pengelolaan 
BMN akan mengalami 
kesulitan. 

 
6. Perlu dipertimbangkan untuk 

memasukkan ke dalam neraca 
item seperti pengadaan 
gedung dan bangunan di 
bawah nilai Rp. 10 juta dan 
peralatan dan mesin dibawah 
nilai Rp. 300 ribu, melalui 
penyempurnaan KMK No.01 
tahun 2001 tentang 
Kapitalisasi Aset.   

 
7. Mengenai permasalahan 

banyaknya Satker yang masih 
belum memahami prosedur 
seperti penerapan transaksi-
transaksi dalam SABMN 
maupun bagaimana 
melakukan prosedur tutup 
tahun, perlu dilakukan 
peningkatan kegiatan 
penyuluhan dan sosialisasi 
SABMN di Satker di lingkungan 
K/L dengan menyempurnakan 
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sistem aplikasi yang ada dan 
dilengkapi dengan petunjuk 
penggunaan/pengisian yang 
lebih baik dan mudah 
dipahami; 

 
8. Sehubungan dengan adanya 

beberapa Satker yang belum 
melaporkan Perkiraan 
Persediaan dan Konstruksi 
Dalam Pekerjaan (KDP) pada 
Laporan Keuangan, perlu 
dilakukan: 
a. Pengintensifan kegiatan 

penyuluhan dan 
sosialisasi di tingkat 
satker dan KPPN 
mengenai penerapan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta 
pemberlakuan Perdirjen 
nomor 38 dan 40 tentang 
Konstruksi Dalam 
Pengerjaan  dan 
Akuntansi Persediaan;  
 

b. Selanjutnya perlu juga 
dipertimbangkan 
mengenai penambahan 
beberapa prosedur di 
KPPN yang tidak hanya 
dapat memproses Neraca 
tetapi juga mampu 
melakukan penelitian 
atau pengecekan 
administrasi atas 
kelengkapan data dalam 
neraca yang disampaikan 
Satker pada saat 
rekonsiliasi; 

 
c. Petugas KPPN 

berdasarkan 
penelitian/pengecekan 
diatas dapat langsung 
menginformasikan 
kepada Satker, bahwa 
Satker yang bersangkutan 
belum menyajikan data 
Persediaan dan KDP 

tersebut dalam Neraca-
nya.  

 
 

9. Mengenai tidak dikirimkannya 
ADK dan Laporan BMN oleh 
UAKPB ke unit-unit diatasnya, 
perlu mempertimbangkan: 
 
a. Penerapan sanksi yang 

lebih tegas melalui 
penerbitan PMK atau 
Perdirjen mengenai 
kewajiban Satker dalam 
melakukan pengiriman 
ADK BMN secara 
berjenjang; 
 

b. Keharusan Kanwil Ditjen 
PBN untuk meminta 
kepada UAPBW register 
penyampaian ADK dan 
Laporan BMN ke UAPPB-
E1. Selanjutnya Kanwil  
melakukan pengawasan 
dengan mengecek 
apakah KPPN telah 
meminta kepada Satker 
register pengiriman ke 
unit diatasnya pada saat 
Satker tesebut 
melakukan rekonsiliasi 
dengan KPPN. 

 
10. Permasalahan mengenai 

belum efektifnya koordinasi 
antara petugas yang 
menangani SAK dengan 
petugas yang menangani 
SABMN di masing-masing 
Satker pada K/L perlu 
dipertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
 

a. Melakukan sosialisasi 
khususnya kepada para 
pimpinan Satker terkait 
mengenai pentingnya 
koordinasi antara Bagian 
Keuangan dengan Bagian 
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Perlengkapan agar dapat 
dihasilkan laporan 
keuangan yang lebih akurat 
dan    dapat 
dipertanggungjawabkan; 
 

b. Perlu dipertimbangkan 
kesetaraan insentif antara 
pencatat/pengelola barang 
dengan pencatat/pengelola 
keuangan;  

 
11. Perlu dilakukan sosialisasi 

yang lebih intensif mengenai 
Catatan Ringkas BMN menurut 
Perdirjen 24 tahun 2006, 
termasuk melalui    
pembuatan brosur/leaflet agar 
tersedia informasi yang jelas 
mengenai penambahan / 
pengurangan BMN; 
 

12. Untuk Barang Pinjaman, 
seperti instansi pemerintah 
pusat di daerah yang 
menggunakan gedung 
pinjaman dari Pemda, perlu 
dilakukan sosialisasi lanjutan 
kepada Satker tersebut 
khususnya yang telah 
dijelaskan dalam Buletin 
Teknis SAP No. 4 tentang 
Perlakuan Akuntansi Terhadap 
Barang Pinjaman, termasuk 
pencatatan saldo awal; 

 
13. Keterbatasan dana yang 

mengakibatkan tidak 
optimalnya pembinaan, 
menyebabkan perlunya 
diajukan usulan  kepada DJA 
untuk mengalokasikan 
sejumlah dana bagi Satker 
dalam menginventarisasi aset 
pada Satker yang sumber 
datanya masih bermasalah; 

 
14. Perlu penegasan kembali 

mengenai penyampaian 
laporan BMN yang 

menyatakan bahwa di 
samping menyampaikan ADK, 
UAPPB-W juga wajib 
menyampaikan laporan 
(hardcopy) BMN tingkat 
Wilayah ke Kanwil Ditjen PBN 
agar dapat diverifikasi dengan 
benar dan lengkap. 

 

III. Strategi Penyusunan LKPP 
Tingkat KPPN dan Tingkat Kanwil 
 
Berikut ini, adalah beberapa poin 
yang perlu 
diperhatikan/dilaksanakan dalam 
penyusunan LKPP : 

1. Peningkatan Akurasi Data 
a. Ketidaksamaan Data 

Softcopy dengan  
Hardcopy 
o Setiap perbaikan 

data, hardcopy dan 
softcopy harus 
dikirim ulang 
secara kumulatif 
bulanan pada bulan 
berikutnya dan 
diberi tanggal cut-
off; 

o Hardcopy dan 
softcopy LKPP 
bulanan yang 
disusun oleh KPPN 
harus sesuai dan 
dikirim 
sebagaimana 
mestinya; 

o Seksi Vera di KPPN tidak 
boleh melakukan perbaikan 
data atas kesalahan yang 
ditemukan, melainkan harus 
menginformasikan melalui 
Nota Dinas Kepala KPPN 
kepada Seksi terkait untuk 
diperbaiki dengan tembusan 
kepada Kepala Kanwil; 
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o Verifikasi data sumber dan 
rekonsiliasi internal harian 
antara Seksi 
Perbendaharaan, Seksi 
Bendum dengan Seksi Vera 
harus dilaksanakan dengan 
baik dan benar; 

 
o Kanwil perlu melakukan 

pemantauan tentang 
pelaksanaan SiAP di KPPN 
secara rutin dan periodik 
terutama terkait dengan 
proses pengiriman data, 
perbaikan kesalahan, dan 
pelaksanaan rekonsiliasi; 

o Terhadap 
perbedaan antara 
saldo kas di KPPN 
dengan saldo 
rekening koran, 
harus diungkapkan 
pada Catatan atas 
Laporan Keuangan 
(CaLK) tentang 
selisih tersebut; 

o Untuk menghindari 
perbedaan antara 
data SAI dan SAU 
pada saat 
rekonsiliasi di 
tingkat pusat 
antara K/L dengan 
Dit APK, Satker dan 
KPPN harus 
mengirimkan data 
rekonsiliasi 
(softcopy dan 
hardcopy) yang 
telah final ke unit 
vertikal di atasnya; 

o Untuk 
mengupayakan 
kesamaan data 
Penerimaan 
Pemindahbukuan 
dan Pengeluaran 
Pemindahbukuan di 
laporan Arus Kas 
KPPN, maka harus 

ditingkatkan fungsi 
verifikasi dan 
koordinasi di setiap 
seksi di  KPPN. 

 
b. Pelaksanaan  

Rekonsiliasi  
Agar data LKPP dapat 
dipertanggungjawaban 
keandalannya, maka 
selain rekonsiliasi yang 
sudah dilaksanakan 
selama ini  perlu 
dilakukan rekonsiliasi 
yang lebih intensif 
mengenai pendapatan 
termasuk unsur-unsur 
neraca. 

 
c. Kiriman Uang 

Agar data Kiriman Uang 
(KU) antar KPPN sama 
jumlahnya baik yang 
dilakukan KPPN 
Pengirim maupun KPPN 
Penerima, maka: 
1. Bidang Pembinaan 

Perbendaharaan 
harus 
meningkatkan 
fungsi pengawasan 
transaksi KU Antar 
KPPN berdasarkan 
faktur kiriman 
uang; 

2. KPPN Induk yang 
membawahi KPPN 
pada dua Kanwil 
yang berbeda, 
diusulkan untuk 
segera di-TSA-kan. 

 
d. Pengawasan dan 

Pengendalian  
Fungsi pengawasan dan 
pengendalian diperlukan 
untuk menghindari hal-
hal sebagai berikut: 
o Seksi Vera 

mengubah sendiri 
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data di local 
database Vera pada 
saat rekonsiliasi; 

o Seksi 
Perbendaharaan 
tetap menerbitkan 
SP2D meskipun 
SPM yang diajukan 
terdapat kesalahan; 

o Seksi Bank 
Persepsi tidak 
melaksanakan 
kewajibannya 
memvalidasi data 
penerimaan dari 
Bank Persepsi. 

Agar hal tersebut tidak 
terjadi, maka: 
o Kepala KPPN 

melakukan 
penugasan kepada 
seluruh Seksi untuk 
melakukan 
rekonsiliasi internal 
setiap hari dan 
menuangkan hasil 
rekonsiliasi 
tersebut ke dalam 
surat pernyataan 
Kepala Kantor yang 
selanjutnya 
disampaikan 
kepada Kepala  
Kanwil; 

o Kepala Kanwil, 
dalam rangka 
pembinaan kepada 
KPPN, disamping 
melakukan 
pembinaan secara 
teknis juga harus 
selalu menekankan 
penanggung jawab 
kantor agar 
memahami makna 
LKPP yang 
ditandatanganinya. 

 
2. Pembentukan KPPN 

Percontohan  
Dalam rangka rencana 
pembentukan KPPN 
Percontohan yang 
berorientasi pada 
peningkatan pelayanan (one 
stop service), perhatian perlu 
diberikan pada 
tahapan/siklus anggaran 
yang dimulai dari 
perencanaan (DIPA), 
pelaksanaan anggaran 
(SPM/SP2D), 
pertanggungjawaban dan 
pelaporan keuangan (LKPP) 
yang akurat. 
 

IV. Lain-lain 
1. Untuk mendukung 

kegiatan pembinaan 
SiAP dan SAI,  perlu 
alokasi dana yang 
memadai. Keterbatasan 
dana saat ini sangat 
tidak mendukung 
kegiatan yang ada; 

2. Dalam rangka 
peningkatan pelayanan 
terhadap penyajian 
realisasi anggaran 
menurut Bagian 
Anggaran, Fungsi dan 
Sub Fungsi, Program, 
dan per Jenis Belanja 
secara triwulanan, 
Satker selain 
mengirimkan LK ke 
instansi vertikal di 
atasnya, juga harus 
menyampaikan LK 
tersebut ke Kanwil c.q. 
Bidang Pelaksanaan 
Anggaran. 
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UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG DAN 
PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 

 
Salah satu objek temuan rutin BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP)-nya atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 
(KL), adalah  temuan yang terkait dengan penatausahaan maupun 
pencatatan/pelaporan atas Barang Milik Negara (BMN). Temuan 
tersebut antara lain terkait dengan masih lemahnya sistem 
pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Salah 
satu paradigma baru dalam manajemen aset adalah telah 
terbentuknya Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Pelaporan barang 
Milik Negara.  Namun, hal itu masih perlu didukung dengan 
pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi unit pengguna dan 
pelaporan yang dapat mendukung perbaikan dan penyempurnaan 
pengelolaan aset negara. 
  

Lemahnya sistem pengendalian 
intern atas pelaksanaan Sistem 
Akuntansi Barang Milik Negara 
(SABMN) tercermin dalam salah 
satu komponen laporan keuangan 
KL yaitu neraca, dimana nilai 
persediaan dan aset tetap yang 
tercantum tidak dapat diyakini 
kebenaran dan kewajarannya. Hal 
ini juga dapat dilihat dari 
perbedaan yang ada jika 
dilakukan perbandingan antara 
nilai realisasi belanja modal 
dengan mutasi aset yang 
diperoleh dari pembelian.  

Kelemahan SPI ini juga 
didukungan dengan tidak 
dijelaskannya perbedaan tersebut 
dalam Catatan atas laporan 
keuangan K/L. Demikian pula 
untuk nilai persediaan yang ada 
tidak dapat diyakini 
kebenarannya karena tidak 
didukung oleh dokumen sumber 
sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
nomor 40/PB/2006 tentang 
Akuntansi Persediaan. 

Permasalahan ini terbukti dengan 
adanya perbedaaan nilai 
persediaan dan aset tetap pada 
neraca dengan nilai persediaan 
dan aset tetap pada laporan BMN 
yang dikirim kepada Ditjen 
Kekayaan Negara. Hal ini terjadi 
karena tidak adanya rekonsiliasi 
internal antara Unit Akuntansi 
Pengguna Barang (UAPB) dengan 
Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran (UAPA). 

Selain itu, permasalahan dalam 
manajemen aset antara lain 
kenyataan masih adanya KL yang 
belum/tidak membentuk unit 
akuntansi barang sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 
59/PMK.06/2005 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat. 

Dalam peraturan tersebut, diatur 
bahwa setiap KL membentuk unit 
akuntansi barang sebagai berikut: 
 
a. Unit Akuntansi Pengguna 
Barang (UAPB); 
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b. Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Barang Eselon I 
(UAPPB-E1); 
c. Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Barang Wilayah 
(UAPPB-W); dan 
d. Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Barang (UAKPB). 

Di samping itu, masalah aset 
tetap yang dihasilkan dari DIPA 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan sebagaimana telah 
dibahas pada panduan teknis 
akuntansi pemerintah pusat edisi 
1, masih banyak ditemukan. 

Temuan-temuan BPK tersebut 
merupakan masalah yang tidak 
sederhana karena SABMN 
merupakan salah satu unsur dari 
laporan keuangan KL. Namun 
manajer tingkat atas kebanyakan 
KL masih kurang memperhatikan 
dan menganggap SABMN 
bukanlah hal penting. Hal ini 
dapat dilihat dari minimnya 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang mampu dan terampil dalam 
menatausahakan maupun 
mencatat dan melaporkan BMN. 
Begitu pula dengan sarana yang 
disediakan untuk 
menatausahakan serta 
melaporkan BMN. Berbeda 

dengan SDM maupun sarana 
yang disediakan bagi pengelola 
keuangan. Dalam 
pelaksanaannya pengelola barang 
masih dianggap sebagai tempat 
”pembuangan” padahal 
pengelolaan BMN membutuhkan 
kesabaran, keterampilan dan 
keuletan tersendiri. Maka akan 
lebih baik apabila seorang 
pengelola BMN adalah SDM-SDM 
yang unggul, yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan 
yang cukup. Selain itu, perhatian 
dari atasan serta penghargaan 
perlu dijadikan unsur yang dapat 
mendorong semangat bekerja. 

Pelaporan BMN dilakukan secara 
berjenjang mulai dari UAKPB 
sampai ke UAPB secara periodik 
yaitu semesteran. Namun 
pelaporan ini agak sulit dilakukan 
dengan baik dan tepat waktu. 
UAPB sebagai unit akuntansi 
barang tertinggi seharusnya dapat 
mengatur dan membimbing unit-
unit akuntansi barang di 
bawahnya sehingga kesalahan-
kesalahan pencatatan maupun 
ketidakdisiplinan unit-unit 
akuntansi dalam mengirimkan 
laporan BMN dapat diminimalisir. 
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KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 

diasuh oleh: Redaktur 

 

Pertanyaan: 

Yth. Redaksi Panduan Teknis 

Departemen kami melakukan 
pembelian kendaraan bermotor 
senilai Rp 50 juta, melalui MAK 
Belanja Modal. Kendaraan 
bermotor tersebut selanjutnya 
akan diserahkan kepada Dinas 
Sosial. Bagaimanakan 
penyajiannya dalam Neraca 
Departemen? 

Jawaban: 

Karena pembeliannya dengan 
MAK Belanja Modal maka 
kendaraan bermotor tersebut 
oleh Departemen Anda disajikan 
sebagai Aset Tetap (Peralatan 
dan Mesin) di Neraca senilai Rp 
50 juta. Penyerahan kepada 
Dinas Sosial dilakukan setelah 
melalui proses penghapusan dan 
dihibahkan (mengenai prosesnya 
dapat dilihat dalam Panduan 
Teknis Edisi 1). Berdasarkan SK 
Penghapusan dan Berita Acara 
Serah Terima (BAST) Hibah 
tersebut, Departemen Anda dapat 
mengeliminasi kendaraan 
bermotor tersebut dari Neraca. 

Namun kami menganjurkan 
bahwa apabila dari awal 
pengadaan Aset Tetap tersebut 
memang untuk diserahkan 
kepada pihak ketiga, maka 
sebaiknya dianggarakan sebagai 
Belanja Barang. Sehingga di 
dalam Neraca akan disajikan 
sebagai Persediaan dan proses 
penyerahannya cukup dilakukan 

dengan BAST sebagai dasar 
eliminasi. 

Pertanyaan: 

Yth. Redaksi Panduan Teknis 

Pada tahun 2007 Departemen 
kami melakukan pembelian 
gedung kantor senilai Rp 2,7 
milyar dengan sistem angsuran 
dan besar angsuran per bulan 
adalah Rp 75 juta. Proses cicilan 
akan diselesaikan dalam waktu 3 
(tiga) tahun dan pada tahun 
pertama telah dilakukan cicilan 
selama 6 bulan. Yang ingin kami 
tanyakan: 

a) Bagaimana 
penyajiannya di Neraca? 

b) Bagaimana 
penyajiannya di Laporan 
Realisasi Anggaran 
(LRA)? 

Jawaban: 

a) Departemen Anda mencatat 
perolehan gedung sebesar 
Rp 2,7 milyar sekaligus 
mencatat utang kepada 
pihak ketiga sebesar Rp 2,7 
milyar. Setiap pembelian 
cicilan akan mengurangi 
saldo utang, sehingga pada 
akhir tahun 2007 di dalam 
Neraca Departemen Anda 
akan menunjukkan: 

Aset Tetap 

Gedung dan 
Bangunan 

 

Rp 2,7 M 
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Kewajiban 

Utang kepada 
Pihak Ketiga 

 

 

Rp 2,250 M 

Ekuitas 

Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

 

Rp 2,7 M 

Dana yang harus 
Disediakan untuk 
Pembayaran 
Utang 

(Rp2,250M) 

b) Dalam LRA Departemen 
Anda jumlah sebesar Rp 2,7 
M tersebut dicatat dan 
dilaporkan pada kelompok 
Belanja Modal. 

 

Pertanyaan: 

Yth. Redaksi Panduan Teknis 

Departemen kami mempunyai 1 
(satu) buah mobil dengan harga 
perolehan Rp 100 juta. Saat ini 
kondisi mobil tersebut sudah 
rusak dan diperkirakan hanya 
dapat dipakai 1 (satu) tahun lagi. 
Departemen kami berencana 
memperbaiki mobil tersebut 
sehingga dapat diperpanjang 
umur ekonomisnya menjadi 5 
(lima) tahun lagi.  

Di samping untuk perbaikan, 
mobil tersebut juga 
membutuhkan biaya perawatan 
rutin biasa. Biaya yang diperlukan 
untuk memperbaiki mobil 
tersebut adalah Rp 10 juta, 
sedangkan untuk perawatan rutin 
selama setahun sebesar Rp 6 
juta. Dalam DIPA Departemen 
kami, biaya perbaikan maupun 
biaya perawatan dianggarkan 
dalam pos Belanja Barang 

(Belanja Pemeliharaan) sebesar 
Rp 16 juta. 

Pertanyaan kami: 

a) Bagaimana penyajian biaya 
pemeliharaan tersebut dalam 
LRA?  

b) Bagaimana penyajian mobil 
tersebut dalam Neraca? 

c) Bagaimana penganggaran 
dalam DIPA Departemen 
kami? 

Jawaban: 

a) Dalam LRA Departemen 
Anda, biaya memperbaiki 
mobil tersebut akan 
disajikan sebagai biaya 
pemeliharaan dalam 
kelompok Belanja Barang 
sebesar Rp 16 juta. 

b) Nilai yang harus 
dikapitalisasi dalam Aset 
Tetap di Neraca adalah biaya 
perbaikan karena bertujuan 
untuk menambah umur 
ekonomis atau kapasitas 
suatu Aset Tetap, sedangkan 
biaya perawatan tidak 
dikapitalisasi. Kapitalisasi 
biaya perbaikan akan 
menambah nilai perolehan 
aset tetap yang 
bersangkutan. Dalam Neraca 
Departemen Anda akan 
disajikan sebagai berikut: 

Aset Tetap 

Peralatan dan Mesin 

 

Rp110 
juta 

Ekuitas Dana 

Diinvestasikan dalam 
Aset Tetap 

 

Rp110 
juta 

c) Penganggaran yang harus 
dilakukan oleh Departemen 
Anda sebagai berikut: 
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Belanja Barang 
(Pemeliharaan) 

Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

Rp 6 
juta 

Rp10 
juta 

Biaya perawatan 
dianggarkan dalam Belanja 
Barang karena merupakan 
perawatan biasa untuk 
mempertahankan mobil 
tersebut dalam kondisi yang 
seharusnya sesuai dengan 
umur ekonomisnya. 
Sedangkan biaya perbaikan 
dianggarkan dalam Belanja 
Modal akan dikapitalisasi 
untuk menambah nilai mobil 
tersebut, karena bertujuan 
meningkatkan umur 
ekonomis atau kapasitas 
mobil. 




