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KATA PENGANTAR 

 

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

perkenanNYA-lah, Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi ke 11 ini 

dapat diselesaikan. Panduan Teknis ini menyajikan berbagai isu teknis terkini yang 

relevan dengan dinamika akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang 

dipandang perlu untuk dapat  dipahami oleh semua pelaku keuangan negara.   

Penerbitan Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat secara periodik adalah 

salah satu program Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan untuk menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah bagi para implementer reformasi di 

seluruh Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Panduan Teknis Akuntansi 

Pemerintah Pusat ini merupakan salah satu media komunikasi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Dengan Panduan Teknis Akuntansi 

Pemerintah Pusat ini, diharapkan pemahaman Kementerian Negara/Lembaga terkait 

akuntansi dan pelaporan keuangan semakin meningkat. Di samping itu, Panduan Teknis 

Akuntansi Pemerintah Pusat ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para pelaku 

keuangan negara dalam penyelesaian tugas sehari-hari terkait dengan akuntansi dan 

pelaporan keuangan. 

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-11 ini menyajikan panduan teknis mengenai 

Pencairan Dana PNBP Pada Satuan Kerja Yang Mengelola Lebih Dari Satu Jenis PNBP, 

Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga, 

Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Uang 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 Akuntansi Pemerintah 

Pusat ini. 

Redaksi 



 

PENCAIRAN DANA PNBP  

PADA SATUAN KERJA YANG MENGELOLA LEBIH DARI SATU JENIS PNBP 

Oleh: Bayu Setiawan Yuniarto  

Kepala Seksi Informasi dan Publikasi 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 

 

I. Pendahuluan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) memiliki arti dan peran yang 

sangat penting dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan Negara 

dan pembangunan nasional. Seiring 

komitmen pemerintah untuk menutupi 

defisit APBN, upaya yang dilaksanakan 

adalah dengan meningkatkan 

penerimaan negara dengan 

memaksimalkan potensi pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan belanja 

negara. Salah satunya adalah dengan 

meningkatkan penerimaan negara yang 

berasal dari non pajak. Dalam APBN 

Tahun Anggaran 2012 target PNBP 

adalah sebesar Rp272,7 triliun, atau 

memberi kontribusi sekitar 21% dari 

total pendapatan negara dan hibah. 

Berdasar sifatnya, PNBP dapat 

dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

a. PNBP yang bersifat umum; yaitu 

PNBP yang berlaku umum di semua 

Kementerian Negara/Lembaga (KL), 

yang meliputi: 

1. Penerimaan kembali anggaran.  

2. Penerimaan hasil penjualan 

barang/kekayaan Negara. 

3. Penerimaan hasil penyewaan 

barang/kekayaan Negara. 

4. Penerimaan hasil penyimpanan 

uang negara (jasa giro). 

5. Penerimaan ganti rugi atas 

kerugian negara (tuntutan ganti 

rugi dan tuntutan 

perbendaharaan). 

6. Penerimaan denda 

keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan pemerintah. 

7. Penerimaan dari hasil 

penjualan dokumen lelang 

b. PNBP yang bersifat fungsional; 

adalah PNBP yang hanya berlaku 

pada KL tertentu sesuai tugas dan 

fungsi masing-masing KL.  

Pelaksanaan atas penagihan, 

pemungutan dan penyetoran atas jenis-

jenis PNBP tersebut di atas dikelola 

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai 

dengan sifat tugas fungsi masing-

masing KL.  Atas pengelolaan terhadap 

jenis PNBP dimaksud, KL dapat 

menggunakan sebagian dari dana PNBP 



 

yang diterimanya untuk kegiatan yang 

berkaitan dengan jenis PNBP setelah 

terlebih dahulu mendapat persetujuan 

dari Menteri Keuangan. Kegiatan yang 

berkaitan dengan jenis PNBP dimaksud 

meliputi kegiatan untuk: 

a. penelitian dan pengembangan 

teknologi; 

b. pelayanan kesehatan; 

c. pendidikan dan pelatihan; 

d. penegakan hukum; 

e. pelayanan yang melibatkan 

kemampuan intelektual tertentu; 

f. pelestarian sumber daya alam. 

Menteri Keuangan atas usul 

Menteri/Pimpinan Lembaga 

menetapkan Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai proporsi pagu 

pengeluaran terhadap pendapatan 

PNBP yang dapat yang dapat digunakan 

kembali oleh KL. Sesuai angka Proporsi 

Pagu Pengeluaran terhadap 

Pendapatan PNBP tesebut, maka pada 

akhir tahun anggaran Menteri 

/Pimpinan Lembaga mengajukan 

rencana penggunaan sebagian dana 

PNBP untuk dialokasikan dalam DIPA 

masing-masing Satuan Kerja (Satker) 

Pengguna PNBP berdasarkan estimasi 

jumlah PNBP yang akan diterima pada 

tahun anggaran berikutnya. Dana PNBP 

tersebut dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan tertentu 

pada Satker bersangkutan dalam 

rangka pembiayaan:  

a. operasional dana pemeliharaan; 

dan atau  

b. investasi, termasuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia.  

II. Tata Cara Pencairan Dana Dengan 

Sumber Dana PNBP 

Mekanisme penggunaan dana 

PNBP oleh Satker Pengguna PNBP 

dilaksanakan berdasarkan cara 

penyetoran PNBP ke kas negara oleh 

Satker bersangkutan. Bagi Satker 

pengguna PNBP yang setorannya 

dilakukan secara terpusat, pencairan 

dana diatur secara khusus dengan Surat 

Edaran Direktur Jenderal 

Perbendaharaan tanpa melampirkan 

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

Sedangkan untuk Satker pengguna yang 

menyetorkan pada masing-masing unit 

(tidak terpusat), pencairan dana harus 

melampirkan bukti setoran (SSBP) yang 

telah dikonfirmasi oleh KPPN. Besarnya 

pencairan dana PNBP secara 

keseluruhan tidak boleh melampaui 

pagu belanja yang dengan sumber dana 

PNBP dalam DIPA Satker bersangkutan. 

Khusus perguruan tinggi negeri selaku 

pengguna PNBP (non Badan Hukum 

Milik Negara), sisa dana PNBP yang 

disetorkan ke rekening kas negara pada 

akhir tahun anggaran dapat dicairkan 

kembali maksimal sebesar jumlah yang 

sama pada awal tahun anggaran 

berikutnya, mendahului diterimanya 



 

DIPA dan merupakan bagian dari target 

PNBP yang tercantum dalam DIPA 

tahun anggaran berikutnya.  

Terdapat perbedaan dalam 

prosedur pencairan dana atas beban 

PNBP dibandingkan dengan ketentuan 

pencairan dana beban APBN murni, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Uang Persediaan (UP)/Tambahan 

Uang Persediaan (TUP) untuk PNBP 

diajukan terpisah dari UP/TUP 

lainnya.  

b. UP dapat diberikan kepada Satker 

pengguna sebesar 20% dari pagu 

dana PNBP pada DIPA maksimal 

sebesar Rp500 juta, dengan 

melampirkan Daftar Realisasi 

Pendapatan dan Penggunaan Dana 

DIPA (PNBP) tahun anggaran 

sebelumnya. Apabila UP tidak 

mencukupi dapat mengajukan TUP 

debesar kebutuhan riil satu bulan 

dengan memperhatikan maksimum 

pencairan (MP).  

c. Dana yang berasal dari PNBP dapat 

dicairkan maksimum sesuai formula 

sebagai berikut :  

 

MP  = (PPP x JS) - JPS  

MP = Maksimum Pencairan Dana;  

PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran 

terhadap Pendapatan;  

JS    = Jumlah setoran;  

 

JPS = Jumlah pencairan dana 

sebelumnya sampai dengan 

SPM terakhir yang 

diterbitkan. 

Pada umumnya proporsi pagu 

pengeluaran terhadap pendapatan 

PNBP yang merupakan batas tertinggi 

penggunaan sebagian dana PNBP pada 

KL ditetapkan untuk masing-masing 

Satker pengguna PNBP. Berdasar 

penetapan tersebut maka pada masing-

masing DIPA Satker hanya terdapat satu 

nilai proporsi pagu pengeluaran atas 

semua jenis PNBP fungsional yang 

diterima Satker bersangkutan. Pada 

kondisi ini, tata cara perhitungan 

jumlah maksimal pencairan dana 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dapat langsung diterapkan 

pelaksanaannya. Perhitungan jumlah 

maksimal pencairan dana PNBP 

dilakukan dengan memperhitungkan 

jumlah PNBP yang telah disetorkan ke 

kas negara, dengan melampirkan bukti 

surat setoran (SSBP) yang telah 

dikonfirmasi kebenarannya oleh KPPN 

setempat serta realisasi pencairan atas 

sumber dana PNBP sampai dengan 

pengajuan sebelumnya.  



 

Sebagai contoh, Satker Kantor 

Kementerian Agama Kota Palangka 

Raya mempunyai PNBP fungsional yang 

berasal dari penerimaan atas biaya 

pencatatan nikah dan rujuk. Satker 

bersangkutan dapat menggunakan 

kembali penerimaan tersebut paling 

tinggi 80% dari total PNBP yang 

disetorkan. Pada bulan April 2012, 

terdapat setoran biaya nikah dan rujuk 

sebesar Rp12.000.000 sedangkan 

realisasi pencairan dana PNBP sampai 

dengan Maret 2012 adalah sebesar 

Rp30.000.000. Pagu belanja dengan 

sumber dana PNBP pada DIPA Satker 

bersangkutan adalah sebesar 

Rp125.000.000. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dana yang dapat 

dibelanjakan atas penerimaan pada 

bulan April tersebut adalah sebesar: 

 

A. Jumlah Setoran PNBP 

1) Jumlah setoran s.d SSBP yang lalu   Rp40.000.000 

2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini  Rp12.000.000   (+) 

3) Jumlah setoran s.d SSBP ini  Rp52.000.000 

B. Jumlah dana yang dapat digunakan (80% x A.3)  Rp41.600.000 

C. Realisasi Pencairan dana s.d SPM yang lalu 

1) UP                  Rp 25.000.000  

2) SPM-TUP       Rp  

3) SPM-GU         Rp 5.000.000  

4) SPM-LS           Rp    

5) Jumlah           Rp  Rp30.000.000  (-) 

Jumlah Maksimal Pencairan Dana (B – C.5)  Rp11.600.000 

 

 Sesuai perhitungan tersebut di 

atas, maka atas setoran PNBP tersebut 

Satker Kantor Kementerian Agama Kota 

Palangka Raya berhak mengajukan 

pencairan dana belanja sumber dana 

PNBP paling tinggi sebesar 

Rp11.600.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Perhitungan Maksimum Pencairan 

Dana Satker Pengguna PNBP Yang 

Mengelola Lebih Dari Satu Jenis 

PNBP dengan Besaran Proporsi Yang 

Berbeda 

Dalam pelaksanaannya, terdapat 

Satker pengguna dana PNBP yang 

proporsi pagu pengeluaran terhadap 

PNBP ditetapkan berdasarkan masing-

masing jenis kegiatan dalam DIPA. Hal 

tersebut biasanya terjadi karena Satker 

tersebut mengelola lebih dari satu Jenis 

PNBP. Masing-masing jenis PNBP 

adalah terkait dengan pelaksanaan 

tugas fungsi dalam Kegiatan pada DIPA. 

Konsekuensi dari hal tersebut adalah 

pada DIPA Satker bersangkutan 

terdapat lebih dari satu besaran 

prosentase/proporsi pagu pengeluaran 

terhadap PNBP. Hal tersebut 

menimbulkan permasalahan, 

mengingat saat ini belum ada 

pengaturan mengenai perhitungan 

Maksimun Pencairan dana PNBP untuk 

per Kegiatan. Dalam Perdirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005 belum mengatur secara 

jelas tata cara perhitungan Maksimum 

Pencairan PNBP per Kegiatan.  

Prinsip-prinsip dalam perhitungan 

penggunaan kembali sebagian PNBP 

sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Menteri Keuangan mengenai 

penetapan Proporsi Pagu Pengeluaran 

terhadap PNBP dan Perdirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005, antara lain adalah: 

- Proporsi pagu pengeluaran 

terhadap PNBP ditetapkan untuk 

setiap jenis PNBP. Masing-masing 

jenis PNBP mempunyai nilai 

proporsi pagu pengeluaran yang 

berbeda-beda. 

- Setiap setoran atas jenis PNBP 

tertentu diperhitungkan sebagai 

penambahan penerimaan sesuai 

dengan PNBP atas Kegiatan 

tertentu. Oleh sebab itu, maka 

setiap setoran harus dapat 

diidentifikasi sesuai dengan jenis 

setoran, yaitu dengan 

mencantumkan kode akun 

penerimaan dan kode kegiatan 

pada SSBP sesuai jenis setoran 

PNBP-nya. Penerimaan atas satu 

jenis setoran tidak dapat digunakan 

sebagai penambah perhitungan 

proporsi pagu pengeluaran atas 

jenis setoran yang lain.  

- Mengingat masing-masing kegiatan 

mempunyai nilai proporsi pagu 

pengeluaran yang berbeda, maka 

perhitungan besaran Uang 

Persediaan atas belanja PNBP 

dirinci atas masing masing kegiatan 

(jenis PNBP). 

 Sesuai dengan prinsip tersebut di 

atas, Daftar Perhitungan Jumlah 

Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker 



 

Pengguna PNBP sebagaimana terdapat 

dalam lampiran Perdirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005 yang semula hanya dirinci 

sampai tingkat Satker perlu dimodifikasi 

menjadi sampai dengan tingkat 

Kegiatan guna mengakomodasi 

permasalahan tersebut di atas. 

Selanjutnya guna mempermudah 

pengawasan atas perhitungan jumlah 

maksimal pencairan dana maka perlu 

dibuat kartu pengawasan untuk 

masing-masing Kegiatan.  

Sebagai ilustrasi atas 

permasalahan tersebut, berikut ini 

disampaikan contoh perhitungan 

maksimal pencairan dana PNBP pada 

Satker Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI). Dalam DIPA Satker 

ANRI terdapat tiga Kegiatan yang 

belanjanya dibiayai dengan sumber 

dana PNBP. Masing-masing kegiatan 

tersebut yaitu, Kegiatan (3626) 

Pemanfaatan Arsip; Kegiatan (3623) 

Peningkatan Jasa Sistem dan 

Pembenahan, Penyimpanan dan 

Perawatan Arsip; dan Kegiatan (3627) 

Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai Persetujuan 

Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada 

ANRI, ditetapkan ijin penggunaan 

sebagian dana yang berasal dari PNBP 

ANRI untuk masing-masing Kegiatan 

sebagai berikut: 

- Pusat Jasa Kearsipan (Kode 

Kegiatan 3623), paling tinggi 

sebesar 80%; 

- Direktorat Pemanfaatan Arsip 

(Kode Kegiatan 3626), paling tinggi 

80,10%; 

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kearsipan (Kode Kegiatan 3627), 

paling tinggi 93,52%.   

Alokasi belanja untuk sumber dana 

PNBP pada DIPA Satker berkenaan per 

jenis kegiatan adalah Kegiatan (3626) 

sebesar Rp150.000.000; Kegiatan 

(3623) sebesar Rp150.000.000; dan 

Kegiatan (3627) sebesar Rp 

Rp200.000.000. 

Pada awal tahun, Satker ANRI 

telah melakukan setoran PNBP untuk 

kode kegiatan 3626, kode kegiatan 

3623, dan kode kegiatan 3627 masing-

masing sebesar Rp50.000.000. Sesuai 

ketentuan dalam Perdirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005, uang persediaan dapat 

diberikan kepada Satker pengguna 

sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada 

DIPA maksimal sebesar Rp500.000.000. 

Untuk Satker pengguna PNBP yang 

mempunyai lebih dari satu jenis PNBP 

dimana masing-masing memiliki nilai 

proporsi pagu pengeluaran terhadap 

PNBP, maka besaran uang persediaan 

yang dapat diberikan dihitung atas 

masing-masing jenis PNBP.  



 

Contoh format rincian perhitungan UP atas masing-masing Kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

Daftar Rincian Penggunaan UP Per Kegiatan 

 

No 

Satker 

(kode Satker) 

SPM UP 

PNBP 

Rincian Penggunaan UP Per Kegiatan 

Nomenklatur Kegiatan 

(kode kegiatan) 

Jumlah 

penggunaan UP 

Per Kegiatan 

(1) (2) *(3) (4) (5) 

1. 
Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI) 
100.000.000 3623 30.000.000 

   3626 30.000.000 

   3627 40.000.000 

Jumlah 
100.000.000         

*(6) 

 

Petunjuk Pengisian: 

(1) : diisi dengan nomor urut 

(2) : diisi dengan uraian dan kode satuan  kerja bersangkutan 

(3) : diisi dengan jumlah rupiah UP PNBP Satker bersangkutan 

(4) : diisi dengan uraian nomenklatur dan kode kegiatan sumber dana PNBP   

(5) : diisi dengan jumlah rupiah per kegiatan sumber dana PNBP      

(6) : diisi dengan jumlah total rincian UP per kegiatan 

*) Jumlah rupiah pada angka (3) sama dengan jumlah rupiah pada angka (6) 

 

 

 

 

 

 



 

Guna memudahkan pengawasan terhadap transaksi tersebut maka perlu dibuat dalam 

kartu pengawasan sebagai berikut: 

Satker : Arsip Nasional Republik Indonesia

(1) (2) (3) (4) (5=3+4) (6=2x5) (7) (8) (9=7+8) (10=6-9) (11)

3623 80,00% 50.000.000 50.000.000 40.000.000 -                   40.000.000 30.000.000

3626 80,10% 50.000.000 50.000.000 40.050.000 -                   40.050.000 30.000.000

3627 93,52% 50.000.000 50.000.000 46.760.000 -                   46.760.000 40.000.000

150.000.000 -                   40.000.000

Kartu Pengawasan Maksimal Pencairan Dana PNBP Per Kegiatan

kode 

kegiatan

persentase 

(%)

setoran
Jumlah dana 

yang dapat 

digunakan

Realisasi s.d yang lalu

MP realisasi ini
setoran 

SSBP s.d 

yang lalu

setoran SSBP ini Jumlah setoran 
SPM 

GUP/LS 
UP Jumlah

Pengisian kartu pengawasan tersebut 

adalah: 

(1) Diisi dengan kode kegiatan 

(2) Diisi dengan besaran prosentase 

penggunaan dana PNBP per 

kegiatan sesuai dengan yang 

tercantum dalam KMK  

(3) Diisi dengan akumulasi jumlah 

setoran PNBP per kegiatan s.d 

pengajuan pencairan dana dalam 

SPM yang lalu, termasuk setoran 

yang belum digunakan pada tahun 

anggaran yang lalu 

(4) Diisi dengan jumlah setoran PNBP 

ini 

(5) Diisi penjumlahan antara jumlah 

setoran pada kolom dengan 

jumlah setoran pada kolom 4 

(6) Diisi dengan jumlah dana yang 

dapat digunakan, dihitung dari 

perkalian antara prosentasi 

penggunaan dana pada kolom 2 

dengan jumlah setoran pada 

kolom 5 

(7) Diisi dengan jumlah realisasi dana 

yang berasal dari SPM GUP dan 

SPM LS sampai dengan pengajuan 

SPM yang lalu.  

(8) Diisi dengan rincian UP masing 

masing kegiatan 

(9) Diisi dengan jumlah penambahan 

kolom 7 dan kolom 8  

(10) Diisi dengan pengurangan kolom 6 

dengan kolom 9 

(11) Diisi dengan realisasi SPM ini 

(12) Diisi dengan jumlah total realisasi 

setoran 

 

 

 

 

 



 

Satker pengguna PNBP dapat 

mengajukan permintaan uang 

persediaan, dengan melampirkan 

Daftar Realisasi Pendapatan dan 

Penggunaan Dana DIPA (PNBP) Tahun 

Anggaran Sebelumnya yang dirinci atas 

masing-masing jenis PNBP. Hal tersebut 

mengingat apabila terdapat sisa 

UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun 

anggaran yang tidak disetorkan ke 

rekening kas negara, maka akan 

diperhitungkan pada saat pengajuan 

pencairan dana UP tahun anggaran 

berikutnya. Dalam pengajuan 

permintaan uang persediaan dapat 

diajukan dengan satu SPM dengan 

menambahkan lampiran Daftar Rincian 

UP Per Kegiatan guna memudahkan 

dalam pengawasan besaran UP bagi 

KPPN maupun Satker. 

Dalam pengajuan SPM TUP/GUP 

ataupun SPM LS PNBP, Satker 

mengajukannya dengan melampirkan 

Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal 

Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna 

PNBP yang dirinci untuk masing-masing 

PNBP per jenis Kegiatan dalam DIPA. 

Dalam memperhitungkan maksimal 

penggunaan dana PNBP, besaran 

proporsi pagu pengeluaran terhadap 

PNBP dihitung berdasarkan jumlah 

setoran PNBP untuk masing-masing 

kegiatan. Sebagai contoh, sampai 

dengan bulan Mei Satker ANRI 

mempunyai setoran PNBP yang masing-

masing berasal dari Kegiatan (3623) 

sebesar Rp75.000.000, Kegiatan (3626) 

sebesar Rp75.000.000, dan Kegiatan 

(3627) sebesar Rp Rp75.000.000.  Atas 

UP yang telah diterima, Satker 

mengajukan SPM GUP atas kegitan 

3623 sebesar Rp30.000.000; 

Rp30.000.000 untuk kegiatan 3626; dan 

Rp40.000.000 untuk kegiatan 3627. 

Pengawasan terhadap transaksi 

tersebut dapat diuraikan dalam kartu 

pengawasan sebagai berikut: 

Satker : Arsip Nasional Republik Indonesia

(1) (2) (3) (4) (5=3+4) (6=2x5) (7) (8) (9=7+8) (10=6-9) (11)

3623 80,00% 50.000.000 75.000.000 125.000.000 100.000.000 30,000,000   30.000.000 70.000.000 30,000,000     

3626 80,10% 50.000.000 75.000.000 125.000.000 100.125.000 30,000,000   30.000.000 70.125.000 30,000,000     

3627 93,52% 50.000.000 75.000.000 125.000.000 116.900.000 40,000,000   40.000.000 76.900.000 40,000,000     

375.000.000 100.000.000 100,000,000   

Kartu Pengawasan Maksimal Pencairan Dana PNBP Per Kegiatan

kode 

kegiatan

persenta

se (%)

setoran Jumlah dana 

yang dapat 

digunakan

Realisasi s.d yang lalu

MP realisasi inisetoran SSBP 

s.d yang lalu

setoran SSBP 

ini

Jumlah 

setoran 

SPM 

GUP/LS 
UP Jumlah

 

 

 



 

Pengawasan dilakukan dengan 

membandingkan antara masing-masing 

nilai pada kolom (10) dengan nilai pada 

kolom (11) Kartu Pengawasan Maksimal 

Pencairan Dana. Apabila nilai besaran 

dana pada kolom (10) lebih besar dari 

nilai pad a kolom (11) maka berarti atas 

setoran PNBP tersebut dapat dicairkan 

kembali karena sudah memenuhi nilai 

dalam perhitungan maksimal pencairan 

dana. Pada kartu pengawasan tersebut 

di atas, jumlah setoran PNBP yang 

dapat dicairkan untuk kegiatan 3623; 

kegiatan 3626; dan kegiatan 3627 

Satker Arsip Nasional telah memenuhi 

nilai batas maksimal pencairan atas 

SPM GUP yang diajukan. 

Selanjutnya, Satker bersangkutan 

mengajukan SPM LS atas beban PNBP 

unutuk Kegiatan 3623 sebesar 

Rp25.000.000 dan kegiatan 3627 

sebesar Rp35.000.000. Jumlah PNBP 

yang disetorkan ke Rekening Kas 

Negara masing-masing adalah 

Rp15.000.000 pada kegiatan 3623 dan 

Rp25.000.000 pada kegiatan 3627. 

Perhitungan setoran PNBP terhadap 

Maksimal Pencairan Dana dilakukan 

melalui kartu pengawasan sebagai 

berikut:  

Satker : Arsip Nasional Republik Indonesia

(1) (2) (3) (4) (5=3+4) (6=2x5) (7) (8) (9=7+8) (10=6-9) (11)

3623 80,00% 125.000.000 15.000.000 140.000.000 112.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 57.000.000 25,000,000     

3626 80,10% 125.000.000 125.000.000 100.125.000 30.000.000 30.000.000 70.125.000

3627 93,52% 125.000.000 25.000.000 150.000.000 140.280.000 35.000.000 40.000.000 75.000.000 65.280.000 35,000,000     

415.000.000 160.000.000 60,000,000     

Kartu Pengawasan Maksimal Pencairan Dana PNBP Per Kegiatan

kode 

kegiatan

persenta

se (%)

setoran Jumlah dana 

yang dapat 

digunakan

Realisasi s.d yang lalu

MP realisasi inisetoran SSBP 

s.d yang lalu

setoran SSBP 

ini

Jumlah 

setoran 
SPM GUP/LS UP Jumlah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tata cara perhitungan tersebut di 

atas tetap berpedoman pada ketentuan 

dalam Perdirjen Perbendaharaan 

Nomor PER-66/PB/2005 dengan 

memperhatikan Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai batasan 

prosentase penggunaan atas sebagian 

dana yang berasal dari PNBP KL 

bersangkutan. 
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AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH  

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Oleh : Kadek Imam Eriksiawan 

Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi II 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 

I. Pendahuluan 

 

Pengungkapan dan penyajian 

piutang pemerintah dalam LKPP  perlu 

ditingkatkan relevansi dan keandalan 

informasinya. Informasi yang disajikan 

harus mampu memberikan manfaat 

yang memungkinkan para pengguna 

untuk melakukan koreksi berkaitan 

dengan kebijakan masa lalu, 

memprediksinya di masa depan, dan 

menyajikan semua informasi yang 

berkaitan dengan pengambilan 

keputusan. Disamping itu, informasi 

yang disajikan harus menggambarkan 

dengan jujur suatu transaksi, dapat diuji 

dan Informasi diarahkan pada 

kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

Untuk memenuhi kualitas di atas, 

Buletin Teknis Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 06 tentang 

Akuntansi Piutang menyatakan bahwa  

aset berupa piutang di neraca harus 

dijaga agar nilainya sama dengan nilai 

bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value). Dengan penyajian 

piutang pada nilai yang dapat 

direalisasikan, informasi piutang yang 

disajikan dapat dijaga relevansinya 

dalam pengambilan keputusan karena  

sudah memperhitungkan adanya 

potensi ketidaktertagihan. Dengan 

demikian piutang yang disajikan dalam 

neraca akan mencerminkan nilai yang 

wajar.    

Penyajian piutang pada nilai yang 

dapat direalisasikan mensyaratkan 

entitas akuntansi  untuk melakukan 

estimasi tingkat ketidaktertargihan 

piutang yang dimilikinya  atau dikenal 

dengan penyisihan piutang tak tertagih. 

Manajemen atau kuasa pengguna 

anggaran mengharapkan suatu piutang 

akan dilunasi pada waktu yang telah 

disepakati, namun kenyataanya tidak 

semua piutang dibayar tepat waktu 

bahkan banyak piutang yang tidak 

dibayar debitur. Ketidaktertagihan 

piutang dapat disebabkan oleh 

beberapa hal seperti debitur meninggal 

dunia dan ahli warisnya tidak memiliki 

aset untuk melunasinya atau debitur 

dengan sengaja secara melawan hukum 



 

tidak membayar utangnya kepada 

pemerintah.      

    

II. Pendekatan Penyisihan Piutang pada 

Sektor Bisnis  

 

Penyisihan piutang tidak tertagih 

(allowance uncollectible account 

expense) dalam dunia bisnis umumnya 

dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu 

pendekatan laba rugi (income 

statement) dan pendekatan neraca 

(balance sheet). Pendekatan ini 

dilakukan dengan melakukan estimasi 

piutang tidak tertagih berdasarkan atas 

penjualan atau saldo piutang pada 

tanggal neraca. Kedua metode tersebut 

dapat dipilih oleh manajemen sesuai 

dengan pendekatan yang diinginkan 

dan keduanya sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima umum 

(generally accepted accounting 

principle). 

Pendekatan laba rugi (income 

statement) menghitung penyisihan 

piutang tak tertagih dengan 

menggunakan persentase dari total 

penjualan selama periode tertentu. 

Metode ini lebih baik diterapkan 

apabila manajemen menekankan pada 

prinsip penandingan antara beban dan 

pendapatan (matching cost against 

revenue) karena penyisihan piutang 

tidak tertagih dihitung berdasarkan 

total penjualan. 

Disisi lain, pendekatan neraca 

menekankan penilaian piutang pada 

nilai yang dapat direalisasikan. 

Penghitungan penyisihan piutang tidak 

tertagihnya didasarkan pada persentase 

tertentu dari piutang pada tanggal 

neraca. Manajemen dalam menentukan 

estimasinya akan menggunakan data 

dari pengalaman ketertagihan piutang 

masa lalu, kondisi ekonomi, dan 

indikator-indikator lain. 

Untuk meningkatkan keakuratan 

estimasi dalam penerapannya 

manajemen akan membuat daftar 

umur piutang (aging schedule of 

account receivable).  Daftar umur 

piutang adalah daftar yang 

menggambarkan pengenaan 

persentase berbeda untuk untuk setiap 

kategori umur piutang (Tabel 1). Daftar 

ini akan memberikan informasi tentang 

piutang-piutang yang harus 

mendapatkan perhatian khusus dari 

manajemen berkaitan dengan 

ketertagihan suatu piutang. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1: Daftar Umur Piutang 
 

CV Alimuddin 
Daftar Umur Piutang 

      
Nama 
Pelanggan 

Saldo 
per 31 Des 

Kurang 
60 hari 

60-90 
hari 

91-120 
Hari 

Lebih 
120 hari 

      
Aldi  4.500.000 4.000.000 500.000   

Made  9.700.000 9.700.000    

Dewi    750.000    750.000 

 14.950.000 13.700.000 500.000 - 750.000 

 
Ringkasan 

Umur Piutang Jumlah 
Persentase Estimasi 

Piutang Tidak 
Tertagih 

Saldo Penyisihan 
Piutang 

kurang 60 hari 13.700.000 2% 274.000 

60-90 hari 500.000 10% 50.000 

90-120 hari - 15% 0 

lebih 120 hari 750.000 25% 187.500 

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2011  511.500 

 
Penyajian piutang pada neraca oleh CV Allimudin pada tanggal 31 Desember 20XX 
adalah sebagai berikut: 
 

CV Allimudin 
Neraca 

Per 31 Desember 20XX 

 
Aset Lancar  
 Kas 5.000.000 

 Piutang 14.950.000 

 Kurang: Penyisihan Piutang Tak Tertagih (511.500) 
 Persediaan 3.250.000 
 Asuransi Dibayar Dimuka 4.500.000 

Total Aset lancar 27.188.500 

  



 

III. Penyisihan Piutang Pada Sektor 

Pemerintahan 

 

Seperti halnya akuntansi pada 

sektor bisnis, akuntansi pemerintahan 

juga mensyaratkan penyajian 

penyisihan  piutang tidak tertagih pada 

neraca pemerintah. Tata cara, 

akuntansi, dan penyajian penyisihan 

piutang tak tertagih pada entitas 

akuntansi atau Satker pada 

kementerian negara/lembaga (KL) 

untuk penerimaan negara bukan pajak 

diatur dengan berbagai peraturan. 

Peraturan-peraturan tersebut meliputi 

Buletin Teknis Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 06 tentang 

Akuntansi Piutang, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 

tentang Kualitas Piutang Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pembentukan 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih,  

Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor: 82/Pb/2011 

tentang Akuntansi Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih dan Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor: 

85/Pb/2011 tentang Penatausahaan 

Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) 

pada Kementerian Negara/Lembaga/ 

Satker serta peraturan terkait lainnya. 

Penyisihan piutang tak tertagih 

pada Satker KL menggunakan 

pendekatan neraca. Penyisihan piutang 

dihitung dari persentase tertentu dari 

saldo piutang pada tanggal pelaporan. 

Tujuan utama penerapan pendekatan 

neraca (balance sheet approach) adalah 

untuk menyajikan piutang pada neraca 

sesuai dengan nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value) 

sedangkan prinsip penandingan antara 

beban dan pendapatan (matching cost 

against revenue) tidak diadopsi karena 

sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan tidak mendapat 

penekanan dalam akuntansi 

pemerintahan. 

Entitas akuntansi pada KL dan 

entitas bisnis sedikit berbeda dalam 

penentuan persentase dalam 

pembentukan penyisihan piutang tak 

tertagihnya. Di satu sisi, entitas bisnis 

menghitung persentase penyisihannya 

berdasar atas umur piutang (aging 

schedule) seperti contoh pada tabel 1. 

Di sisi lain, Satker menentukan 

persentase penyisihannya berdasarkan 

atas kualitas piutang dan  agunan atau 

barang sitaan yang dilibatkan dalam 

proses piutangnya.  

A. Penghitungan Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih 

 

Penyisihan piutang PNBP pada KL 

pada tanggal pelaporan dihitung 

sebagai berikut: 

 



 

Penyisihan Piutang =  

(piutang PNBP - agunan/barang sitaan) 

X persentase penyisihan piutang sesuai 

dengan kualitas piutang   

B. Kualitas Piutang 

 

Dalam PMK Nomor: 

201/PMK.06/2010 dijelaskan bahwa 

penilaian penyisihan piutang tak 

tertagih pada KL minimal ditentukan 

oleh dua unsur pokok, yaitu jatuh 

tempo piutang dan upaya penagihan 

yang dilakukan.  Unsur-unsur tersebut 

diformulasikan sebagai kualitas piutang 

yaitu hampiran atau estimasi atas 

ketertagihan piutang yang diukur 

berdasarkan kepatuhan membayar 

kewajiban oleh debitur dan jatuh 

tempo piutang. Kualitas piutang 

dibedakan dalam 4 (empat) golongan 

yaitu: 

1. Kualitas lancar 

Piutang yang digolongkan dalam 

kualitas ini adalah piutang yang 

belum dilakukan pelunasan sampai 

dengan jatuh tempo. 

2. Kualitas Kurang Lancar 

Piutang yang  dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan. 

3. Kualitas Diragukan 

Piutang yang dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Kedua tidak 

dilakukan pelunasan  

4. Kualitas Macet 

Piutang yang dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Ketiga tidak 

dilakukan pelunasan; atau Piutang 

yang penagihannya telah 

diserahkan kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara/Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara. 

Selanjutnya estimasi penyisihan piutang 

tak tertagih yang ditentukan 

berdasarkan kualitas piutang  

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

yang umum ditetapkan paling 

sedikit 5‰ (lima permil) dari 

Piutang yang memiliki kualitas 

lancar. 

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

khusus ditetapkan sebagai berikut: 

a. 10% (sepuluh persen) dari 

piutang dengan kualitas kurang 

lancar setelah dikurangi dengan 

nilai agunan atau nilai barang 

sitaan. 

b. 50% (lima puluh persen) dari 

piutang dengan kualitas 

diragukan setelah dikurangi 

dengan nilai agunan atau nilai 

barang sitaan. 

c. 100% (seratus persen) dari 

piutang dengan kualitas macet 



 

setelah dikurangi dengan  nilai 

agunan atau nilai barang sitaan. 

 

C. Surat Penagihan 

 

Tata cara penerbitan surat 

penagihan yang merupakan usaha 

Satker dalam menagih piutang PNBP 

dan menjadi dasar dalam menentukan 

kualitas suatu piutang dapat dijumpai 

dalam Perdirjen Perbendaharaan 

Nomor: 85/PB/2011. Dalam Perdirjen 

tersebut surat penagihan diatur sebagai 

berikut: 

 Surat penagihan pertama harus 

sudah diterbitkan  paling lambat 3 

hari sejak timbulnya piutang 

dengan jatuh tempo pembayaran 

paling lama 1 bulan. 

 Surat penagihan kedua harus sudah 

diterbitkan paling lambat 1 hari 

kerja sejak debitur tidak menepati 

pembayarannya sesuai dengan 

tanggal jatuh tempo yang 

ditentukan dalam surat penagihan 

pertama.  

 Surat penagihan ketiga harus sudah 

diterbitkan paling lambat 1 hari 

kerja sejak debitur tidak menepati 

pembayarannya sesuai dengan 

tanggal jatuh jatuh tempo yang 

ditetapkan dalam surat penagihan 

kedua.  

 

 

 

D. Nilai Agunan dan Barang Sitaan 

 

 Pengertian secara umum nilai 

agunan adalah nilai jaminan yang 

diserahkan oleh debitur untuk dapat 

diperhitungkan apabila debitur mampu 

menepati kewajibannya. Nilai agunan 

yang dapat diperhitungkan sebagai 

pengurang dalam pembentukan 

penyisihan piutang tak tertagih. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 201/PMK.06/2010 nilai agunan 

atau barang sitaan dalam hubungannya 

dengan penentuan penyisihan piutang 

tak tertagih ditentukan sebagai berikut: 

1. 100% dari agunan berupa surat 

berharga yang diterbitkan BI, SBN, 

garansi bank, tabungan atau 

deposito yang diblokir pada bank, 

emas, dan logam mulia. 

2. 80% dari nilai hak tanggungan atas 

tanah bersertifikat hak milik (SHM) 

atau hak guna bangunan (SHGB) 

berikut bangunan diatasnya 

3. 60% 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 

4. 50 % 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  

5. 50% dari nilai hipotik atas pesawat 

udara dan kapal Iaut dengan isi 

kotor paling sedikit 20 meter kubik 

6. 50% dari nilai jaminan fidusia atas 

kendaraan bermotor 

7. 50% dari nilai atas pesawat udara, 

kapal laut, dan kendaraan bermotor 

yang tidak diikat sesuai ketentuan 

yang berlaku dan disertai bukti 

kepemilikan  

8. Agunan selain di atas dapat 

diperhitungkan sebagai faktor 

pengurang dalam pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri Keuangan  

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan 

sebagai pengurang dalam 

pembentukan Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih ditetapkan sebesar:  

 100% dari agunan berupa surat 

berharga yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia, surat berharga 

negara, tabungan dan deposito 

yang diblokir pada bank, emas dan 

logam mulia  

 60% dari nilai jual objek pajak atas 

tanah bersertifikat hak milik (SHM) , 

hak guna bangunan (SHGB), atau 

hak pakai, berikut bangunan di 

atasnya 

 50% dari nilai jual objek pajak atas 

tanah dengan bukti kepemilikan 

berupa Surat Girik (letter C) atau 

bukti kepemilikan non sertifikat 

Iainnya yang dilampiri surat 

pemberitahuan pajak terhutang 

(SPPT) terakhir 

 50% dari nilai atas pesawat udara, 

kapal laut, dan kendaraan bermotor 

yang disertai bukti kepemilikan.  

Barang sitaan selain yang di atas 

tidak diperhitungkan sebagai 

pengurang dalam pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 

 

E. Pencatatan Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih 

 

 Pencatatan dilakukan  dengan 

menjurnal transaksi piutang dan 

penyisihannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mencatat timbulnya Piutang Jangka Pendek 

Dr Piutang  XXXXX  

Cr Cadangan Piutang  XXXXX 

 Mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Dr Cadangan Piutang  XXXXX  

Cr 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang 
Jangka Pendek  

 XXXXX 

 

 Mencatat Piutang Jangka Panjang 

Dr Piutang Jangka Panjang  XXXXX  

Cr Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya   XXXXX 

 

 Mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang 

Dr Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya  XXXXX  

Cr 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang 
Jangka Panjang   

 XXXXX 

 

 Untuk memberikan informasi 

keuangan yang mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya reklasifikasi piutang 

jangka panjang menjadi piutang jangka 

pendek pada tanggal pelaporan harus 

menjadi perhatian. Penyusun laporan 

harus melakukan reklasifikasi 

piutangnya maupun penyisihan piutang 

tidak tertagihnya. Penyisihan piutang 

tak tertagih akan dialokasikan secara 

proporsional untuk piutang jangka 

pendek dan  jangka panjang sesuai 

dengan jumlahnya pada tanggal 

pelaporan. Hal ini akan dijelaskan lebih 

lanjut pada contoh kasus diakhir tulisan 

ini.  

 

 Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang 

 

Dr 
Diinvestasikan 
Dalam Aset 
Lainnya  

XXXXX  

Cr 
Piutang Jangka 
Panjang   

 XXXXX 

 

Dr 
Bagian Lancar  
Piutang Jangka 
Panjang  

XXXXX  

Cr 
Cadangan 
Piutang  

 XXXXX 

 

 

 

 



 

F. Penyajian Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

 Penyajian penyisihan piutang tak 
tertagih pada neraca merupakan unsur 
pengurang dari piutang baik untuk 
piutang jangka pendek maupun jangka  

panjang. Selisih antara piutang dengan 
penyisihannya merupakan piutang yang 
dapat direalisasikan atau sering disebut 
piutang neto.  

 
 

Satker XXX 
Neraca 

Per 31 Desember 20XX 
 

Aset Lancar  Kewajiban  
Piutang Pajak  XXX Kewajiban Jangka Pendek XXX 

Piutang PNBP XXX Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Bag. Lancar Penerusan Pinjaman XXX   

Bag. Lancar Piutang TGR XXX   
Bag. Lancar TPA XXX   

Piutang Lainnya XXX   

Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih-Piutang Jk. Pendek 

(XXX)   

Piutang Jangka Pendek Neto XXX Jumlah Kewajiban XXX 

    
Aset Lainnya    

Piutang Penerusan Pinjaman XXX Ekuitas Dana  

Tagihan TGR XXX Ekuitas Dana Lancar  

Tagihan Penj. Angsuran XXX    Cadangan Piutang XXX 

Aset Lain-Lain XXX Ekuitas Dana Investasi  

Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih-Piutang Jk. Panjang 

(XXX)    Diinvestasikan Dlm Aset Lainnya XXX 

  Ekuitas Dana Cadangan XXX 

Aset Lainnya Neto XXX Jumlah Ekuitas Dana XXX 

    

Jumlah Aset XXX Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana XXX 

 

 

 

 

 



 

G. Pengungkapan Penyisihan Piutang 

dalam Catatan Atas laporan 

Keuangan 

 

 Setelah disajikan pada neraca, 

akun piutang dan penyisihan piutang 

tak tertagih harus diungkapkan pada 

catatan atas laporan keuangan. 

Informasi tersebut dapat berupa: 

a. Kebijakan akuntansi pencatatan, 

pengukuran, dan penilaian piutang 

dan penyisihannya. 

b. Rincian per jenis saldo menurut 

umur piutang untuk mengetahui 

tingkat kolektibilitas piutang yang 

dimiliki. 

c. Penjelasan atas penyelesaian 

piutang apakah masih ada di KL 

atau sudah diserahkan ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara - Kementerian Keuangan. 

Contoh 1 

Satker A memiliki piutang sebagai 

berikut 

 Atas pemberian sertifikasi untuk 

suatu proses tertentu selama tahun 

20X1 terdapat saldo piutang 

tanggal 31 Desember 20X1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

Nama 
Debitur 

Saldo 
Piutang 

Agunan 
Kualitas 
Piutang 

PT Triana  25.000.000 30.000.000 
(sertifikat 

SHM) 

Kurang 
Lancar 

Wulandari 15.000.000 0 Lancar 

CV Mutiara 10.000.000 15.000.000 
(deposito 

bank) 

Macet 

 

 Penghitungan penyisihan piutang 

dihitung sebagai berikut: 

 

PT Triana  

= (25.000.000 - (60% X 30.000.000)) 

X 10% = Rp700.000 

Ket. 

o Nilai agunan yang 

diperhitungkan untuk sertifikat 

hak milik adalah 60% dari nilai 

agunan 

o Kualitas piutang kurang lancar 

maka estimasi piutang tak 

tertagihnya adalah 10% 

Wulandari 

= (15.000.000- 0) X 5 ‰ = Rp75.000 

Ket. 

o Nilai agunan 0 

o Kualitas piutang estimasi lancar 

maka penyisihan piutang tak 

tertagihnya adalah 

menggunakan tarif umum yaitu 

5 ‰ 

 

 



 

CV Mutiara 

= (10.000.000-10.000.000) X 

100% = 0 

Ket. 

o Nilai agunan yang 

diperhitungkan untuk deposito 

bank adalah 100 % yaitu 

sebesar Rp 15.000.000, namun 

karena nilai agunannya lebih 

besar dari piutangnya maka 

yang diperhitungkan hanya 

Rp10.000.000 yaitu sebesar 

jumlah piutangnya.  

o Kualitas piutang macet maka 

estimasi piutang tak 

tertagihnya adalah sebesar 

100% 

Maka atas penyisihan piutang tak 

tertagih Satker A tersebut diatas adalah  

Nama 
Debitur 

Saldo 
Piutang 

Penyisihan  
Piutang Tak 

Tertagih 

Piutang yang 
Dapat 

Direalisasikan 

PT Triana  25.000.000 700.000 24.300.000 

Wulandari 15.000.000 75.000 14.925.000 

CV Mutiara 10.000.000 0 10.000.000 

Jumlah 60.000.000 775.000 59.225.000 

 

 

 

Pencatatan Piutang Satker A 

 Jurnal untuk mencatat piutang 

pada tanggal 31 Desember 20XX 

adalah sebagai berikut: 

Dr 
 
Piutang  
 

60.000.000  

Cr 

 
Cadangan 
Piutang 
 

 60.000.000 

 

 Mencatat Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih  

 

Dr 

 
Cadangan 
Piutang  
 

775.000  

Cr 

 
Penyisihan 
Piutang Tak 
Tertagih – 
Piutang Jangka 
Pendek  

 

 775.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penyajian Pada Neraca Satker A 

Satker A 
Neraca 

Per 31 Desember 20XX 
 

Aset Lancar  Kewajiban  
Piutang Pajak  XXX Kewajiban Jangka Pendek XXX 

Piutang PNBP 60.000.000 Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Bag. Lancar Penerusan Pinj. XXX   

Bag. Lancar Piutang TGR XXX   

Bag. Lancar TPA XXX   

Piutang Lainnya XXX   

Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih- Piutang Jk. Pendek 

(775.000)   

Piutang jangka pendek neto 59.225.000 Jumlah Kewajiban XXX 

    
Aset Lainnya    

Piutang Penerusan Pinjaman XXX Ekuitas Dana  
Tagihan TGR XXX Ekuitas Dana lancar  

Tagihan Penj. Angsuran XXX    Cadangan Piutang 59.225.000 

Aset Lain-Lain XXX Ekuitas Dana Investasi  

Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih- Piutang Jk. Panjang 

(XXX)    Diinvestasikan Dlm Aset 
Lainnya 

XXX 

  Ekuitas Dana Cadangan XXX 

Aset Lainnya Neto XXX Jumlah Ekuitas Dana 59.225.000 

    

Jumlah Aset 59.225.000 Jumlah Kewajiban dan 
Ekuitas Dana 

59.225.000 

 

Contoh 2 

Pada tanggal 31 Desember 20X2 Satker 

XXYY memiliki saldo piutang berupa 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berasal 

dari transaksi dari tahun 20X1  sampai 

dengan 20X2. TGR tersebut berasal dari 

3 pegawai yang masing-masing dengan 

riwayat piutang sebagai berikut 

 Bapak Aldo 

Pada tahun 20X1, karena 

menghilangkan aset kantor yang 

merupakan tanggung jawabnya, 

Bapak Aldo dikenakan TGR sebesar 

Rp60.000.000 dan sesuai 

kesepakatan akan dicicil  selama 5 

tahun mulai 20 Januari 20X1 dan 

agunan berupa sertifikat hak milik 



 

atas tanah senilai Rp30.000.000. 

Dalam perjalanannya bapak Aldo 

mencicil kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan. 

 

 Bapak Badung 

Pada tahun 20X2, karena kasus 

yang sama yang terjadi pada akhir 

bulan Juli, dikenakan TGR sebesar 

Rp48.000.000 yang akan diangsur 

selama 4 tahun mulai 1 Agustus 

20X2 dan tidak melibatkan agunan. 

Bapak Badung tidak pernah 

mengangsur kewajibannya selama 

tahun 20X2 dan oleh Satker B telah 

diberikan surat penagihan ketiga 

pada pertengahan Nopember 20X2. 

 

 Bapak Cindra 

Pada bulan Agustus 20X2 Bapak 

Cindra menghilangkan laptop 

kantor dan atas kejadian tersebut 

dikenakan TGR Rp7.500.000. Bapak 

Cindra tidak pernah mencicil 

utangnya namun dia melunasinya 

pada bulan Desember 20X2. 

 

 Penyelesaian atas kasus ini adalah 

sebagai berikut: 

o Penghitungan penyisihan 

piutang dengan memperhati-

kan saldo dan kualitas piutang 

beserta agunannya. 

o Penghitungan penyisihan 

piutang pada Satker dihitung 

untuk setiap debitur, bukan 

dihitung dari total piutang 

seperti pada sektor bisnis 

o Reklasifikasi dari piutang jangka 

panjang ke dalam piutang 

jangka pendek harus dilakukan 

untuk piutang yang akan jatuh 

tempo kurang dari 12 bulan  

o Penyisihan piutang tak tertagih 

yang telah dihitung selanjutnya 

dialokasikan secara 

proporsional untuk piutang 

jangka panjang dan jangka 

pendek 

o Masing-masing debitur harus 

dibuatkan Kartu Piutang 

o Setelah dilakukan penghitungan 

untuk masing-masing debitur 

kemudian dituangkan dalam 

kartu penyisihan piutang. 

o Selanjutnya setelah didapatkan 

angka total baik untuk piutang 

jangka panjang dan jangka 

pendek maka dimasukan dalam 

SAI dengan menggunakan form 

Jurnal Aset. 

 Bapak Aldo 

Untuk pelaporan tanggal 31 

Desember 20X2, penghitungan 

penyisihan piutang tak tertagih 

adalah sebagai berikut: 

o Saldo piutang sampai dengan 

31 Desember 20X2 adalah 

Rp36.000.000 yaitu saldo awal 

piutang Rp60 juta dikurangi 

cicilan selama 24 bulan sebesar 

Rp24.000.000 seperti yang 



 

nampak pada kartu piutang 

bapak Aldo. 

o Kualitas piutangnya adalah 

lancar yang berarti penyisihan 

piutang tak tertagih yang harus 

dibentuk adalah sebesar 5‰ 

dari saldo piutang setelah 

dikurangi nilai agunan pada 

tanggal pelaporan. Penyisihan 

piutang tak tertagih untuk 

piutang Bapak Aldo adalah 

sebesar Rp60.000 yaitu 5/1000 

(36.000.000-30.000.000X80%) 

o Reklasifikasi piutang dari jangka 

panjang menjadi piutang jangka 

pendek untuk piutang yang 

jatuh tempo kurang dari 12 

bulan. Dalam hal ini piutang 

yang perlu direklasifikasi adalah 

sebesar Rp12.000.000 (12 

bulan X Rp1.000.000) dan 

sisanya Rp24.000.000 adalah 

merupakan piutang jangka 

panjang. 

o Selanjutnya alokasikan 

penyisihan piutang tak tertagih 

sesuai dengan jumlah piutang 

jangka panjang dan jangka 

pendek yang dimiliki. Untuk 

Bapak Aldo jumlahnya piutang 

jangka panjang dan pendeknya 

adalah masing-masing sebesar 

24 juta dan 12 juta. Alokasi 

penyisihan piutang tak tertagih 

jangka panjang dan pendeknya 

adalah masing-masing sebesar 

Rp40.000 dan Rp20.000 

(60.000X24/36=40.000 dan 

60.000X12/36=20.000).  

 

 Bapak Badung 

Untuk pelaporan tanggal 31 

Desember 20X2, penghitungan 

penyisihan piutang tak tertagih 

adalah sebagai berikut: 

o Saldo piutang sampai dengan 

31 Desember 20X2 adalah 

Rp32.000.000 yaitu sama 

seperti saldo awal piutang 

karena Bapak Badung tidak 

pernah mencicil piutangnya 

seperti yang tampak pada kartu 

piutang Bapak Badung. 

o Kualitas piutangnya adalah 

macet karena lebih dari 1 bulan 

setelah diterbitkan surat 

penagihan ketiga. Hal ini berarti 

penyisihan piutang tak tertagih 

yang harus dibentuk adalah 

sebesar 100% dari saldo 

piutang setelah dikurangi nilai 

agunan, yang dalam kasus ini 

tidak ada anggunan, pada 

tanggal pelaporan. Penyisihan 

piutang tak tertagih untuk 

piutang Bapak Badung adalah 

sebesar Rp48.000.000 yaitu 

100/100 (48.000.000-0). 

o Reklasifikasi piutang dari jangka 

panjang menjadi piutang jangka 

pendek untuk piutang yang 

jatuh tempo kurang dari 12 



 

bulan. Piutang jangka panjang 

dan jangka pendek Bapak 

Badung adalah sebesar 17 juta 

dan 31 juta. Dalam hal ini 

piutang yang perlu 

direklasifikasi adalah sebesar 

Rp12.000.000 (12 bulan X 

Rp1.000.000) ditambah 

5.000.000 piutang sebelumnya 

dari Agustus sampai dengan 

Desember yang belum dilunasi 

dan sisanya Rp31.000.000 

adalah merupakan piutang 

jangka panjang. 

o Selanjutnya alokasikan 

penyisihan piutang tak tertagih 

sesuai dengan jumlah piutang 

jangka panjang dan jangka 

pendek yang dimiliki. Untuk 

Bapak Badung jumlahnya 

piutang jangka panjang dan 

pendeknya adalah masing-

masing sebesar 31 juta dan 17 

juta. Alokasi penyisihan piutang 

tak tertagih jangka panjang dan 

pendeknya adalah masing-

masing sebesar Rp31juta  dan 

Rp17juta (48.000.000X31/48= 

31 juta dan 48.000.000X17/48= 

17 juta).  

 

 Bapak Cindra  

Untuk pelaporan tanggal 31 

Desember 20X2 tidak perlu 

dilakukan penyisihan terhadap 

piutang Bapak Cindra karena piutang 

tersebut telah dilunasi sebelum 

tanggal pelaporan. 

 

Setelah penghitungan penyisihan 

piutang tak tertagih selesai dilakukan 

maka nilai tersebut dimasukkan dalam 

kartu penyisihan piutang untuk 

dibuatkan jurnal penyesuaian dalam 

bentuk form jurnal aset agar piutang 

yang disajikan dalam neraca 

menginformasikan nilai yang dapat 

direalisasikan. Jurnal untuk mencatat 

reklasifikasi dan penyisihan piutang 

tak tertagih Satker XXYY pada tanggal 

31 Desember 20X2 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang 

Dr 311311 
 
Bagian Lancar TGR  
 

24.000.000  

Cr 113411 
 

         Cadangan Piutang  
 

 24.000.000 

 

Dr 321311 
 
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 
 

24.000.000  

Cr 151211 
 

         Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 
 

 24.000.000 

 

  Mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Pendek 

Dr 311311 
 
Cadangan Piutang  
 

17.020.000  

Cr 116611 

 
Penyisihan Piutang Tak tertagih- 
Bagian Lancar Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi      

 

 17.020.000 

 

 Mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang 

Dr 311311 
 
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 
 

31.040.000  

Cr 155211 

 
Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih- Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/TGR  

 

 31.040.000 

 

 



 

Selanjutnya berdasarkan ayat jurnal 

diatas akan dibuat Form Jurnal Aset 

untuk masing-masing ayat jurnal 

sebagai media untuk memasukan 

dalam aplikasi Sistem Akuntansi 

Instansi. Piutang Satker XXYY akan 

disajikan dalam neraca per 31 

Desember 20X2 seperti berikut ini.  

 

Satker XXYY 
Neraca 

Per 31 Desember 20X2 
 

Aset Lancar  Kewajiban  
Piutang Pajak  XXX Kewajiban Jangka Pendek XXX 

Piutang PNBP XXX Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Bag. Lancar Penerusan Pinj. XXX   

Bag. Lancar Piutang Tgr 29.000.000   

Bag. Lancar TPA XXX   

Piutang Lainnya Xxx   

Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih- Piutang Jk. Pendek 

(17.020.000)   

Piutang Jangka Pendek 
Neto 

11.980.000 Jumlah Kewajiban XXX 

    

Aset Lainnya    

Piutang Penerusan Pinjaman Xxx Ekuitas Dana  

Tagihan TGR 55.000.000 Ekuitas Dana Lancar  

Tagihan Penj. Angsuran Xxx    Cadangan Piutang 11.980.000 

Aset Lain-Lain XXX Ekuitas Dana Investasi  

Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih- Piutang Jk. Panjang 

(31.040.000)    Diinvestasikan Dlm Aset 
Lainnya 

23.960.000 

  Ekuitas Dana Cadangan XXX 

Aset Lainnya Neto 23.960.000 Jumlah Ekuitas Dana 35.940.000 

    

Jumlah Aset 35.940.000 Jumlah Kewajiban dan 
Ekuitas Dana 

35.940.000 

 

 

 



 

Kementerian 
Negara/Lembaga : Kementerian XXXXX Jenis Piutang : Tuntutan Ganti Rugi   
Eselon I 

 
: Direktorat Jenderal YYYY Nomor : 01 

 
  

Wilayah 
 

: Kanwil YYYY DKI Jakarta Nomor Spn : 001/Spn.01/20X1   
Satker   : Kantor XXYY Tanggal Spn : 20 Januari 20X1   

KARTU PIUTANG 
              

Nama 
 

: Aldo Jumlah Piutang 
 

: Rp60.000.000   
NIP/NPWP 

 
: 197503221993021001 Tanggal Jatuh tempo : 20 Desember 20X4   

Alamat 
 

: Kampung Cilik, Jakarta  Angsuran per Bulan : Rp1.000.000   
Unit Kerja 

 
: Kantor XXYY Mulai mengangsur : 20 Januari 20XX   

Kementerian 
Negara/Lembaga : Kementerian XXXXX 

Dasar Penetapan 
Piutang 

 
  

  
  

No.SK 
 

: 001/KL.06/SK.TGR/20XX 
  

  
Tanggal SK 

 
: 19 Januari 20X1   

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

 Pindahan   Pindahan saldo piutang tahun sebelumnya  60.000.0000    12.000.000  48.000.000  

 20 Januari 20X2    Cicilan ke 13 
 

  1.000.000  47.000.000   

 20 Pebruari 20X2    Cicilan ke 14     1.000.000  46.000.000   

 20 Mareti 20X2    Cicilan ke 15 
 

  1.000.000  45.000.000   

 20 April  20X2    Cicilan ke 16     1.000.000  44.000.000   

 20 Mei 20X2    Cicilan ke 17      1.000.000  43.000.000   

 20 Juni 20X2    Cicilan ke 18      1.000.000  42.000.000   

 20 Juli 20X2    Cicilan ke 19      1.000.000  41.000.000   

 20 Agustus 20X2    Cicilan ke 20      1.000.000  40.000.000   

 20 September 20X2    Cicilan ke 21      1.000.000  39.000.000   

 20 Oktober 20X2    Cicilan ke 22      1.000.000  38.000.000   

 20 Nopember 20X2    Cicilan ke 23      1.000.000  37.000.000   

20 Desember 20X2 
 

Cicilan ke 24   
 

1.000.000 36.000.000  



 

Kementerian 
Negara/Lembaga : Kementerian XXXXX Jenis Piutang : Tuntutan Ganti Rugi   
Eselon I 

 
: Direktorat Jenderal YYYY Nomor : 02 

 
  

Wilayah 
 

: Kanwil YYYY DKI Jakarta Nomor Spn : 001/Spn.01/20X2   
Satker   : Kantor XXYY Tanggal Spn : 31 Juli 20X2   

KARTU PIUTANG 

              

Nama 
 

: Badung Jumlah Piutang 
 

: Rp48.000.000   
NIP/NPWP 

 
: 197704231993021001 Tanggal Jatuh tempo : 01 Agustus 20X2   

Alamat 
 

: Kampung Gede, Jakarta  Angsuran per Bulan : Rp1.000.000   
Unit Kerja 

 
: Kantor XXYY Mulai mengangsur :    

Kementerian 
Negara/Lembaga : Kementerian XXXXX 

Dasar Penetapan 
Piutang 

 
  

  
  

No.SK 
 

: 002/KL.06/SK.TGR/20X2 
  

  
Tanggal SK 

 
: 31 Juli 20X2   

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

    Saldo awal Piutang 48.000.0000      48.000.000  

      
 

  
 

   

          
 

   

      
 

  
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

 
 

  
  

  
  



 

 

 

Kementerian Negara : Kementerian XXXXX Jenis Piutang : Tuntutan Ganti Rugi   
Eselon I 

 
: Direktorat Jenderal YYYY Nomor : 03 

 
  

Wilayah 
 

: Kanwil YYYY DKI Jakarta Nomor Spn : 001/Spn.01/20X2   
Satker   : Kantor XXYY Tanggal Spn : 31 Juli 20X2   

KARTU PIUTANG 

              

Nama 
 

: Cindra Jumlah Piutang 
 

: Rp7.500.000   
NIP/NPWP 

 
: 198206241993021001 Tanggal Jatuh tempo : 15 Agustus 20X2   

Alamat 
 

: Kampung Kampung, Jakarta  Angsuran per Bulan : Rp750.000   
Unit Kerja 

 
: Kantor XXYY Mulai mengangsur :    

Kementerian 
Negara/Lembaga : Kementerian XXXXX 

Dasar Penetapan 
Piutang 

 
  

  
  

No.SK 
 

: 003/KL.06/SK.TGR/20X2 
  

  
Tanggal SK 

 
: 14Agustus 20X2   

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

    Saldo awal Piutang 7.500.0000      7.500.000  

 20 Desember 20X2    Pelunasan Piutang 
 

  7.500.000 0   

          
 

   

      
 

  
 

   

    
 

    
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

           
 

   

   
  

  
  



 

 

 

 

 

Kementerian: Kementerian XXXXX 
         Eselon I: Ditjen YYYY 

          Wilayah: DKI Jakarta 
          Satker: Kantor XXYYY 
          

            KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 
PER 31 Desember 20X2 

Jenis Piutang : TGR 
          

No. Nama Debitur No & Tanggal SPn 
Saldo 

Piutang  (Rp) 

Agunan/Barang Sitaan 

Kualitas 
Piutang  

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Keterangan Bentuk 
Agunan/Sitaan  

Nilai 
Agunan/Sitaan   

 
(Rp) 

Nilai 
Agunan/Sitaan 

yang 
diperhitungkan  

(Rp) 

Saldo 
Piutang 
setelah 

Agunan/ 
Sitaan   
  (RP) 

Prosentase 
Penyisihan 

(%) 

Jumlah 
Penyisihan 

Piutang              
(Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=4-7) (10) (11=9x10) (12) 

 1 Aldo  
 001/Spn.01/20X1 
20 Januari 20X1 

 36.000.000  Sertifikat SHM  30.000.000  24.000.000 Lancar  12.000.000  5 ‰ 60.000    

2 Badung 
002/Spn.01/ 20X2 

31 Juli 20X2 
48.000.000 - - - Macet 48.000.000 100% 48.000.000 

 

 3 Cindra  
001/Spn.01/ 20X2 

31 Juli 20X2 
0  - - - - - - - Lunas 

JUMLAH 48.600.000   

            
 

Mengetahui: 
          

 
KPA 

      

Petugas Unit Pembukuan 
Piutang PNBP, 

 
            
            
 

Gayusa                      
     

Yagusa 
  

 
NIP.0858500000                                   

     
NIP.085800001      

  



 

FORMULIR JURNAL ASET 

             
Kementerian/Lembaga  : XXXX   No. Dokumen : 001  

Eselon I : YYYY   Tanggal : 31 Desember 20X2 

Wilayah : Kanwil YYYY DKI Jakarta Tahun Anggaran : 20X2  

Kode Satker : XXYY       

      
                          Jenis Jurnal Aset (8) 

        Kas di Bendaharawan Penerima 

        Kas di Bendaharawan Pembayar 

       X Piutang    

        Persediaan    

        Aset Tetap    

         Aset Lainnya    

       

No 
 

Kode Perkiraan  
Uraian Nama Perkiraan  

 

Rupiah  

Debet Kredit 

1 311311  Bagian Lancar TGR  24.000.000  

2 113411  Cadangan Piutang  24.000.000 

           

           

 
Dibuat Oleh: Wakhid 

 
Disetujui oleh: Muslim 

  
Direkam oleh: Rizol 

Tanggal      : 311220X2 
 
 

   Tanggal        :31-12-20X2 
 
 

 Tanggal:31-12-20X2 

 

 

 



 

FORMULIR JURNAL ASET 

             
Kementerian/Lembaga  : XXXX   No. Dokumen : 001  

Eselon I : YYYY   Tanggal : 31 Desember 20X2 

Wilayah : Kanwil YYYY DKI Jakarta Tahun Anggaran : 20X2  

Kode Satker : XXYY       

      
                          Jenis Jurnal Aset (8) 

        Kas di Bendaharawan Penerima 

        Kas di Bendaharawan Pembayar 

       X Piutang    

        Persediaan    

        Aset Tetap    

         Aset Lainnya    

       

No 
 

Kode Perkiraan  
Uraian Nama Perkiraan  

 

Rupiah  

Debet Kredit 

1 321311  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Lainnya  24.000.000  

2 151211  Tagihan Tuntutan Ganti Rugi   24.000.000 

           

           

 
Dibuat Oleh: Wakhid 

 
Disetujui oleh: Muslim 

  
Direkam oleh: Rizol 

Tanggal      : 311220X2 
 
 

   Tanggal        :31-12-20X2 
 
 

 Tanggal:31-12-20X2 

 

 

 



 

FORMULIR JURNAL ASET 

             
Kementerian/Lembaga  : XXXX   No. Dokumen : 001  

Eselon I : YYYY   Tanggal : 31 Desember 20X2 

Wilayah : Kanwil YYYY DKI Jakarta Tahun Anggaran : 20X2  

Kode Satker : XXYY       

      
                          Jenis Jurnal Aset (8) 

        Kas di Bendaharawan Penerima 

        Kas di Bendaharawan Pembayar 

       X Piutang    

        Persediaan    

        Aset Tetap    

         Aset Lainnya    

       

No 
 

Kode Perkiraan  
Uraian Nama Perkiraan  

 

Rupiah  

Debet Kredit 

1 311311  Cadangan Piutang  17.020.000  

2 151211  Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi      

 17.020.000 

           

           

 
Dibuat Oleh: Wakhid 

 
Disetujui oleh: Muslim 

  
Direkam oleh: Rizol 

Tanggal      : 311220X2 
 
 

   Tanggal        :31-12-20X2 
 
 

 Tanggal:31-12-20X2 

 

 



 

 

FORMULIR JURNAL ASET 

             
Kementerian/Lembaga  : XXXX   No. Dokumen : 001  

Eselon I : YYYY   Tanggal : 31 Desember 20X2 

Wilayah : Kanwil YYYY DKI Jakarta Tahun Anggaran : 20X2  

Kode Satker : XXYY       

      
                          Jenis Jurnal Aset (8) 

        Kas di Bendaharawan Penerima 

        Kas di Bendaharawan Pembayar 

       X Piutang    

        Persediaan    

        Aset Tetap    

         Aset Lainnya    

       

No 
 

Kode Perkiraan  
Uraian Nama Perkiraan  

 

Rupiah  

Debet Kredit 

1 311311  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Lainnya   31.040.000  

2 155211  Penyisihan Piutang Tak tertagih- Tagihan Tuntutan Perbendahraan/TGR   31.04
0.000 

           

           

 
Dibuat Oleh: Wakhid 

 
Disetujui oleh: Muslim 

  
Direkam oleh: Rizol 

Tanggal      : 311220X2 
 
 

   Tanggal        :31-12-20X2 
 
 

 Tanggal:31-12-20X2 
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PENGESAHAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG 

Oleh : Fitra Riadian 

Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi  

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 

 

I. Pendahuluan 

 

Adakalanya suatu Satker (Satker) 

di Kementerian Negara/Lembaga (KL) 

menerima hibah langsung dari pemberi 

hibah (Donor). Yang dimaksud dengan 

“langsung” adalah Satker menerima 

hibah langsung dari donor, tidak 

melalui Kas Negara (KPPN). Donor 

dapat memberi hibah dalam bentuk 

uang, barang, jasa atau surat berharga. 

Dalam artikel ini hanya dibahas 

mengenai penerimaan hibah yang 

diterima langsung oleh KL dalam bentuk 

uang saja. Syarat suatu Satker dapat 

menerima Hibah Langsung terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah No.10 

Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah, yaitu di bagian 

Penjelasan Pasal 48 ayat (3). 

 

Pengertian Hibah Langsung Uang

 

Jenis Penerimaan Hibah 

 

 
 

II.  Tahap Pengesahan Hibah Langsung 

 

Satker menerima hibah dalam 

bentuk uang langsung dari donor. Uang 

yang diterima dari donor tersebut tidak 

disetor ke kas negara, tetapi ditampung 

dalam rekening hibah. Satker langsung 

membelanjakan uang yang diterima 

dari donor tersebut untuk membiayai 

kegiatan Satker tersebut atau 

membiayai kegiatan yang terdapat 

dalam perjanjian hibah.  

Atas penerimaan hibah langsung 

tersebut, Satker harus mengesahkan 

dan mengakuntansikan transaksi 

penerimaan dan penggunaan hibah 

langsung tersebut. Tahapan dalam 

mengesahkan hibah langsung bentuk 

uang diatur dalam Peraturan Menteri 

Penerimaan 
Hibah 

Terencana 

Langsung 

Uang 

Barang/Jasa/ 

Surat Berharga 



 

Keuangan (PMK) No.191/PMK.05/2011 

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 

sebagai berikut: 

1. Pengajuan Permohonan nomor 

register; 

2. Pengajuan persetujuan pembukaan 

Rekening Hibah; 

3. Penyesuaian pagu hibah dalam 

DIPA (Revisi DIPA); dan 

4. Pengesahan ke KPPN 

 

Tahapan Pengesahan Hibah 

Langsung Bentuk Uang 

 

 

                                        
Pengesahan hibah langsung yang 

dibahas disini tidak berlaku untuk 

Satker Badan Layanan Umum (BLU), 

karena berdasarkan PP No.23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

BLU, apabila suatu BLU menerima hibah 

maka diperlakukan/diakui sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP 

 akun 424xxx) Satker BLU tersebut, 

bukan diperlakukan/diakui sebagai 

penerimaan hibah ( akun 43xxxx). 

 

1. Register Hibah 

Setiap penerimaan hibah yang 

diterima langsung oleh Satker harus 

dituangkan dalam suatu dokumen 

perjanjian hibah. Dokumen perjanjian 

hibah dapat berupa suatu dokumen 

yang lengkap dan mendetail yang berisi 

siapa pemberi dan penerima hibah, 

berapa yang akan dihibahkan, bentuk 

hibah dan ketentuan-ketentuan 

lainnya, misalnya tujuan pemberian 

hibah dan perlakuan atas sisa hibah, 

atau dapat berupa suatu dokumen yang 

sederhana yang hanya memuat siapa 

pemberi dan penerima hibah dan 

berapa yang akan dihibahkan. 

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 

2004 Pasal 38 ayat (1), dinyatakan 

bahwa Menteri Keuangan dapat 

menunjuk pejabat yang diberi kuasa 

atas nama Menteri Keuangan untuk 

mengadakan utang negara atau 

menerima hibah yang berasal dari 

dalam negeri ataupun dari luar negeri 

sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dengan Undang-undang 

APBN. Pada pelaksanaannya, Menteri 

Keuangan menunjuk Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 

sebagai kuasa untuk menerima hibah. 

Dengan demikian, semua perjanjian 



 

hibah antara donor dengan Satker/KL 

harus didaftarkan/diregister ke DJPU.  

Satker/KL membuat permohonan 

register hibah dan kemudian DJPU 

menerbitkan Nomor Register Hibah. 

Satu Perjanjian Hibah mendapat satu 

Nomor Register Hibah yang berlaku 

sampai dengan seluruh kegiatan selesai 

(dapat berlaku lewat tahun 

anggaran/multiyears). Apabila donor 

memberi hibah kepada suatu Satker 

lebih dari satu kali dan dibuat dalam 

perjanjian hibah yang terpisah, maka 

Satker/KL harus meregister semua 

perjanjian tersebut, dan akan 

mendapat beberapa nomor register 

juga. 

Dalam surat pemberian Nomor 

Register Hibah, selain mencantumkan 

Nomor Register Hibah juga 

mencantumkan nilai perjanjian hibah. 

Dengan terbitnya Nomor Register 

Hibah, maka perjanjian hibah tersebut 

telah tercatat dan dapat dilanjutkan ke 

proses berikutnya. Syarat pengajuan 

Register Hibah dan format Surat 

Permohonan Register juga terdapat 

dalam PMK No.191/PMK.05/2011. Pada 

tahapan ini belum ada pencatatan 

akuntansi atas penerimaan hibah.   

 

2. Rekening Hibah 

Dengan adanya perjanjian hibah 

dalam bentuk uang, maka Satker akan 

menerima sejumlah uang dari donor. 

Uang dari donor tersebut pada 

hakekatnya adalah uang negara yang 

harus ditampung dalam rekening 

tersendiri (tidak ditampung dalam 

Rekening Bendahara Pengeluaran/ 

Penerimaan) yaitu  Rekening Hibah.   

Rekening Hibah adalah bagian 

dari Rekening Pemerintah Lainnya 

sehingga Satker/KL harus mengajukan 

permohonan persetujuan pembukaan 

rekening hibah kepada Kementerian 

Keuangan, yaitu kepada Ditjen 

Perbendaharaan, cq. Direktur 

Pengelolaan Kas Negara.  

Satu perjanjian hibah/Nomor 

Register hibah ditampung dalam satu 

nomor rekening hibah. Apabila suatu 

Satker mendapat beberapa perjanjian 

hibah, maka harus meregister beberapa 

perjanjian hibah tersebut dan 

membuka beberapa rekening hibah 

juga. Rekening Hibah ini dikelola oleh 

Bendahara Pengeluaran yang dapat 

dibantu oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

Satker/KL dapat terlebih dahulu 

membuka rekening hibah dan 

menggunakan/membelanjakan uang 

hibah tersebut sebelum persetujuan 

pembukaan rekening hibah diterbitkan, 

namun tetap harus mengajukan 

permohonan persetujuan pembukaan 

rekening hibah kepada Kementerian 



 

Keuangan. Format dan lampiran 

permohonan persetujuan pembukaan 

rekening hibah sesuai dengan PMK 

No.57/PMK.05/2007.  

 

3. Revisi DIPA 

Selanjutnya, setelah menerima 

uang dari hibah, Satker akan 

membelanjakan uang dari hibah 

tersebut. Karena uang dari hibah 

merupakan uang Negara, maka 

penggunaan uang hibah merupakan 

pengeluaran negara. Dalam UU No.17 

Tahun 2003 Pasal 3 ayat 5, dinyatakan 

bahwa semua penerimaan yang 

menjadi hak dan pengeluaran yang 

menjadi kewajiban negara dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan harus 

dimasukkan dalam APBN. Dengan 

demikian penggunaan uang hibah harus 

dimasukkan dalam APBN juga, yaitu 

dalam bentuk Revisi DIPA Satker yang 

bersangkutan. 

Revisi DIPA bersifat on-top yaitu 

menambah pagu DIPA semula. Pagu 

yang direvisi adalah Pagu Belanja saja. 

Satker tidak merevisi Pagu Pendapatan 

Hibah. Instansi yang melakukan Revisi 

Pagu Pendapatan hibah adalah DJPU 

selaku BUN Pengelola Hibah 

(BA.999.02).  

Untuk Satker Pusat, revisi DIPA 

dalam rangka hibah langsung diajukan 

ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran, 

Ditjen Perbendaharaan. Untuk Satker 

Daerah, revisi DIPA dalam rangka hibah 

langsung diajukan ke Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan setempat. 

Jumlah pagu Belanja yang direvisi 

adalah sebesar jumlah yang 

direncanakan akan dilaksanakan dalam 

satu tahun anggaran tersebut, setinggi-

tingginya sebesar Perjanjian Hibah. 

Misalnya, dalam Perjanjian Hibah 

dinyatakan akan memberikan hibah 

sebesar Rp10 Miliar. Satker membuat 

perencanaan pelaksanaan kegiatan dari 

hibah tersebut dan diperkirakan dalam 

tahun anggaran berjalan hanya akan 

menggunakan sebesar Rp7 Miliar dan 

sisanya sebesar Rp 3 Miliar baru  

dilaksanakan pada tahun anggaran 

berikutnya. Dari contoh kasus diatas, 

maka Satker tersebut pada tahun 

anggaran berjalan cukup mengajukan 

revisi DIPA sebesar Rp7 Miliar saja.   

Kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan 

dan Output yang digunakan sebaiknya 

menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, 

Kegiatan dan Output yang sudah ada di 

DIPA Satker tersebut, dipilih yang paling 

sesuai dengan kegiatan yang 

dilaksanakan. Apabila menggunakan 

kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan dan 

Output yang baru, maka pengajuan



 

Revisi DIPA harus melalui Direktorat 

Jenderal Anggaran terlebih dahulu. 

Kode akun yang digunakan 

adalah kode akun belanja yang sesuai 

dengan kegiatannya sebagaimana 

penyusunan RKAKL/DIPA pada 

umumnya. Misalnya, apabila 

kegiatannya untuk pengadaan 

kendaraan operasional, maka 

menggunakan akun belanja modal 

peralatan dan mesin (akun 532111).     

Satker/KL dapat terlebih dahulu 

membelanjakan uang hibah tersebut 

sebelum proses revisi DIPA diterbitkan, 

namun tetap harus mengajukan revisi 

DIPA kepada Kementerian Keuangan. 

 4. Pengesahan ke KPPN   

 Tahap berikutnya adalah tahap 

pelaksanaan/realisasi perjanjian hibah 

tersebut. Atas realisasi perjanjian hibah 

tersebut harus dilakukan pengesahan 

ke KPPN. Pengesahan ke KPPN 

menggunakan dokumen SP2HL (Surat 

Perintah Pengesahan Hibah Langsung) 

yang dibuat dengan menggunakan 

Aplikasi SPM. Berdasarkan SP2HL, KPPN 

akan menerbitkan SPHL (Surat 

Pengesahan Hibah Langsung). Berikut 

adalah contoh format SP2HL:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  …(1) 

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG 

Tanggal : ………… (2)          Nomor : ………… (3) 

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……. 4) 

Agar melakukan pengesahan sejumlah :  

Saldo awal 

Pendapatan Hibah 

Rp……………….. 

Rp……………….. 

(5) 

(6) 

Belanja dari Hibah Rp……………….. (7) 

Saldo akhir Rp……………….. (8) 

                                                                                                    

Untuk Periode Triwulan : ................(9)                                                   Tahun Anggaran : ………….. (10) 

Dasar Pengesahan : 

....... (11) 

 

 

 

Satker  

xxxxxx 

  

 

Kewenangan  

xx 

 

Nama Satker 

xxxxxxxxxxxx..(12) 

 

Sumber Dana/Cara Penarikan           

Nomor Register 

: xx/xx (15) 

: xxxxxxx (16) 

BELANJA PENDAPATAN 

Akun  Jumlah Uang BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker Jumlah Uang 

xxxxxx .. (17) ………(18) 

(20) 

999.02.01.51.431xxx. 977263 

………………..(21) 

Jumlah Belanja …………(19) Jumlah Pendapatan ………………. (22) 

Kepada                        : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 

Yaitu                            : .......................................................................................... ......................... (23) 

……….. Tanggal seperti di atas (24) 

A.n Kuasa Pengguna Anggaran 

       Pejabat Penandatangan SPM 

 ….(25) 

 ………………………………………………………. 

NIP/NRP ………………………………….(26) 

 

* seluruh penerimaan dalam mata uang asing dicantumkan sebesar ekuivalen rupiah 

Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program 

xx.xx.xxx.xx.xx    (13) 

Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja 

xxxxxx.xx.xx.xx.xx    (14) 



 

PETUNJUK PENGISIAN  

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) 

 

NOMOR URAIAN ISIAN 

(1) Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga 

(2) Diisi tanggal diterbitkan SP2HL 

(3) Diisi nomor SP2HL 

(4) Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN 

(5) Diisi saldo awal hibah langsung 

(6) 
Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima. Untuk hibah langsung dalam bentuk 

selain uang diisi sebesar nilainya. 

(7) 
Diisi jumlah belanja yang bersumber dari Hibah Langsung. Untuk hibah langsung dalam bentuk 

selain uang diisi sebesar nilainya. 

(8) Diisi selisih antara pendapatan hibah dengan belanja dari hibah   

(9) Diisi periode triwulan 

(10) Diisi Tahun Anggaran 

(11) 
Diisi dasar diterbitkannya SP2HL, misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atau 

dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya 

(12) Diisi kode Satker (6 digit), kode 2 digit kewenangan, serta nama Satker penerima hibah  

(13) Di isi Kode akun 

(14) Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja 

(15) Diisi sumber dana dan cara penarikan 

(16) Diisi nomor register 

(17) Diisi akun belanja 

(18) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja 

(19) Diisi total rupiah jumlah belanja yang bersumber dari HLLN Uang dan/atau HLDN Uang 

(20) Diisi kode akun pendapatan untuk Bagian Anggaran 999.02  

(21) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah 

(22) Diisi total rupiah jumlah pendapatan HLLN Uang dan/atau HLDN Uang 

(23) Diisi uraian keperluan pengesahan 

(24) Diisi tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti pada poin 2) 

(25) Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM 

(26) Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM 



 

Dalam pelaksanaan hibah 

langsung bentuk uang, ada 2 (dua) 

transaksi yang terjadi, yaitu transaksi 

penerimaan hibah dan transaksi belanja 

yang dibiayai dari hibah. Berdasarkan 

PMK Nomor: 230/PMK.05/2011 

tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang 

mencatat/membukukan transaksi 

penerimaan hibah adalah Pembantu 

Bendahara Umum Negara (P-BUN) 

Pengelola Hibah dengan kode Bagian 

Anggaran 999.02. Dengan demikian 

transaksi penerimaan hibah akan 

dibukukan oleh DJPU selaku BA.999.02, 

sedangkan transaksi belanja dibukukan 

oleh Satker. Hal diatas sama dengan 

apabila Satker menerbitkan SPM-LS 

belanja modal yang didalamnya 

terdapat potongan PPh & PPN. Satker 

hanya membukukan transaksi 

belanjanya saja, sedangkan yang 

membukukan penerimaan/potongan 

PPh/PPNnya dalah Kantor Pelayanan 

Pajak/Ditjen Pajak Kementerian 

Keuangan selaku BA.015.04. 

Pengesahan ke KPPN melalui 

penerbitan SP2HL dilakukan atas 

realisasi kedua transaksi tersebut, 

bukan atas nilai pada register hibah 

atau nilai pada pagu revisi DIPA. 

Misalnya, Perjanjian Hibah sebesar 

Rp10 Miliar, maka dalam register hibah 

akan tercatat sebesar Rp10 Miliar juga. 

Kemudian Satker merencanakan dalam 

tahun anggaran berjalan hanya akan 

menggunakan sebesar Rp7 Miliar, maka 

revisi DIPA yang diajukan adalah 

sebesar Rp7 Miliar juga. Ternyata 

realisasi penerimaan hibah tahun 

berjalan adalah sebesar Rp8 Miliar, 

sedangkan realisasi belanja dari hibah 

adalah sebesar Rp6 Miliar, maka 

pengesahan yang diajukan ke KPPN 

adalah penerimaan hibah sebesar Rp8 

Miliar dan pengesahan belanja sebesar 

Rp6 Miliar. 

Dari transaksi Penerimaan Hibah 

dan Belanja diatas, terdapat transaksi 

ikutan yang harus dicatat juga, yaitu 

transaksi realisasi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Karena yang 

memegang uang kas adalah Satker, 

maka yang mencatat/membukukan kas 

tersebut adalah Satker. Pencatatan kas 

tersebut dengan menggunakan akun 

111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) 

dengan akun lawannya 311911 (Ekuitas 

Dana Lancar Lainnya dari Hibah 

Langsung).  

Untuk mencatat transaksi ikutan 

penerimaan dan pengeluaran kas, pada 

bagian atas SP2HL  terdapat kolom 

pencatatan kas yang terdiri dari isian 

Saldo Awal, Pendapatan Hibah, Belanja 

Terkait Hibah, dan Saldo Akhir. Format 

perhitungannya adalah Saldo Awal (+) 

Pendapatan Hibah (-) Belanja Terkait 

Hibah (=) Saldo Akhir. 



 

Dengan menggunakan contoh 

diatas, maka pengisian kolom 

pencatatan kas adalah sebagai berikut: 

Saldo Awal                   : Rp    0,- 

Pendapatan Hibah     : Rp8.000.000.000,- 

Belanja Terkait Hibah: Rp6.000.000.000,- 

Saldo Akhir                   : Rp2.000.000.000,- 

Pada SP2HL berikutnya, baik pada 

tahun anggaran yang sama maupun 

pada tahun anggaran berikutnya, 

Jumlah Saldo akhir (Rp2 Miliar) akan 

menjadi Jumlah Saldo Awal. Saat 

pengajuan pengesahan hibah diatur 

dalam Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor 81/PB/2011 

tentang Tata Cara Pengesahan Hibah 

Langsung Bentuk Uang dan 

Penyampaian Memo Pencatatan Hibah 

Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat 

Berharga adalah minimal 1 (satu) kali 

dalam satu tahun. 

 

III. PELAPORAN HIBAH LANGSUNG 

UANG PADA SATKER 

Atas transaksi hibah langsung 

bentuk uang, akan berpengaruh pada 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai 

berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Pagu pada LRA Belanja akan 

bertambah dengan adanya Revisi DIPA 

terkait hibah. Realisasi LRA Belanja akan 

bertambah dengan adanya Realisasi 

Belanja dari hibah. Dengan 

menggunakan contoh diatas, maka 

Pagu pada LRA Belanja bertambah Rp8 

Miliar, sedangkan Realisasi LRA Belanja 

bertambah Rp6 Miliar.      

2. Neraca 

Pos yang dapat terpengaruh oleh 

transaksi hibah langsung bentuk uang 

adalah pos Aset Lancar dengan pos 

lawannya yaitu pos Ekuitas Dana 

Lancar, pos Aset Tetap dan pos Aset 

Lainnya dengan pos lawannya yaitu pos 

Ekuitas Dana Investasi. 

Pada pos Aset Lancar yang terpengaruh 

adalah: 

 Pos “Kas Lainnya dan Setara Kas” 

Apabila terdapat Saldo Uang hibah 

maka akan tercatat pada akun 

111822 (Kas Lainnya di KL dari 

Hibah). Pada Neraca akun ini akan 

muncul pada pos “Kas Lainnya dan 

Setara Kas”. Dengan menggunakan 

contoh diatas, maka pos ini akan 

bersaldo Rp2 Miliar. 

 Pos “Persediaan” 

Apabila dari realisasi belanja 

terdapat sebagian yang 

dipergunakan untuk memperoleh 

persediaan dan hingga penyusunan 

Laporan Keuangan persediaan 

tersebut masih terdapat saldo, 

maka saldonya akan tercatat 

sebagai penambah pos persediaan.    



 

 Pos “Aset Tetap” dan “Aset 

Lainnya” 

Apabila dari realisasi belanja 

terdapat sebagian yang 

dipergunakan untuk pengadaan 

Aset Tetap (misalnya pembangunan 

gedung atau perolehan peralatan 

dan mesin) atau Aset Lainnya 

(misalnya perolehan aset tidak 

berwujud), maka saldonya akan 

tercatat sebagai penambah pos 

Aset Tetap dan Aset Lainnya.   

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) 

Transaksi hibah langsung agar 

diungkapkan secara memadai dalam 

CaLK. Informasi yang diungkapkan 

antara lain mengenai perjanjian hibah 

langsung, siapa pemberi hibah, berapa 

perjanjian hibahnya, nomor register 

hibah, nomor rekening hibah, realisasi 

penerimaan hibah dan realisasi belanja 

yang bersumber dari hibah serta saldo 

kas dari hibah (bila ada).  

 

IV. PERLAKUAN TERHADAP SISA/SALDO 

KAS DARI HIBAH 

Dalam transaksi hibah langsung 

bentuk uang, terkadang menghasilkan 

sisa uang yang terdapat pada rekening 

hibah. Misalnya, donor memberi uang 

hibah sebesar Rp100 juta dengan 

perjanjian untuk membeli 1 (satu) unit 

kendaraan operasional. Ternyata dalam 

membeli kendaraan operasional 

tersebut hanya menghabiskan uang 

sebesar Rp90 Juta. Berarti terdapat sisa 

uang hibah, baik di rekening  maupun di 

pembukuan Satker. 

Terdapat dua perlakuan terhadap saldo 

uang hibah tersebut sebagai berikut: 

1. Dalam perjanjian hibah dinyatakan 

apabila terdapat sisa uang hibah 

agar dikembalikan kepada Donor. 

Dengan menggunakan contoh 

diatas, maka sisa uang sebesar 

Rp10 Juta ditransfer ke donor. 

2. Apabila dalam perjanjian hibah 

tidak disebutkan perlakuan 

terhadap sisa uang hibah, maka 

sisa uang hibah harus disetor ke 

Kas Negara. 

Dengan menggunakan contoh 

diatas, maka sisa uang sebesar 

Rp10 Juta disetor ke Kas Negara 

melalui Bank Persepsi dengan 

menggunakan formulir SSBP. 

Berikut apa saja yang dilakukan oleh 

Satker terhadap saldo uang hibah 

tersebut. 

1. Sisa Uang Hibah Dikembalikan 

Kepada Donor. 

Transaksi pengembalian sisa uang 

hibah kepada donor harus dilakukan 

pengesahan ke KPPN dengan 

menggunakan dokumen SP4HL (surat 

Perintah Pengesahan Pengembalian 

Pendapatan Hibah Langsung) yang 



 

dibuat dengan menggunakan Aplikasi 

SPM. Berdasarkan SP4HL, KPPN akan 

menerbitkan SP3HL (Surat Pengesahan 

Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung). Berikut ini adalah contoh 

format SP4HL: 

 

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……… (04)

Agar mengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah :

1. Saldo Sisa Rp. …………… (05)

2. Pengembalian Pendapatan Hibah Rp. …………… (06)

3. Saldo Akhir Rp. …………… (07)

                                                Tahun ……… (08)

Dasar Pengesahan : Satker Kewenangan Nama Satker

……. (09) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (10)

Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program

xx.xx.xxx.xx.xx    (11)

Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja

xxxxxx xx xx.xx xx                (12)

Sumber Dana/Cara Penarikan : xx/xx (13)

Nomor Register                             : xxxxxxx (14)

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengembalian Hibah Langsung kepada Donor, sesuai Bukti Setor Tgl..

………………………………………………………………………………………………(18)

……….. Tanggal seperti di atas (19)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM

….(20)

……………………………………………………….

NIP/NRP ………………………………….(21)

…………. (17)Jumlah Pengembalian 

KEMENTERIAN/LEMBAGA ……………(01)

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG
Tanggal : …. (02) Nomor …. (03)

BA/Unit Eselon I 

/Lokasi/Akun/Satker

(15) utk pengembalian t.a. berjalan                 

999.02.01.51.431xxx. 977263           

untuk pengembalian t.a.y.l. 

xxx.xx.xx.xx.311911.xxxxxx

Jumlah Uang

……. (16)

PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG



 

PETUNJUK PENGISIAN  

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN                                                       

PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL) 

NOMOR URAIAN ISIAN 

(1) Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga 

(2) Diisi tanggal diterbitkan SP3HL 

(3) Diisi nomor SP3HL 

(4) Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN 

(5) Diisi saldo awal HLLN/HLDN Uang 

(6) Diisi jumlah Pengembalian Pendapatan Hibah 

(7) Diisi selisih antara penerimaan dengan pengeluaran   

(8) Diisi Tahun Anggaran 

(9) Diisi dasar diterbitkannya SP2HL, misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atau 

dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya 

(10) Diisi kode Satker (6 digit), kode 2 digit kewenangan, serta nama Satker penerima hibah  

(11) Di isi Kode Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon 1, dan Program 

(12) Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja 

(13) Diisi sumber dana dan cara penarikan 

(14) Diisi nomor register 

(15) Diisi akun belanja 

(16) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja 

(17) Diisi total rupiah jumlah belanja yang bersumber dari HLLN/HLDN Uang 

(18) Diisi uraian keperluan pengesahan meliputi bukti setor kepada……, melalui Bank.., tanggal…., 

nomor………. 
(19) Diisi tanggal diterbitkan SP3HL (sama seperti pada poin 2) 

(20) Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM 

(21) Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM 

 

 

 

  



 

Pengembalian sisa uang hibah 

kepada donor dapat dilakukan pada 

tahun saat yang sama dengan tahun 

penerimaan hibah atau dilakukan pada 

tahun berikutnya yang masing-masing 

akan diperlakukan secara berbeda 

sebagai berikut: 

 

 Tahun Yang Sama Dengan 

Penerimaan Hibahnya 

Pengembalian sisa uang hibah 

kepada donor di tahun yang sama 

dengan penerimaan hibahnya berarti 

mengurangi penerimaan/pendapatan 

hibah tahun tersebut dan 

mengurangi/menihilkan saldo kas di KL 

dari hibah.  

Untuk memudahkan menjelaskan 

perlakuan pengembalian sisa uang 

hibah kepada donor ini dengan 

menggunakan contoh sebagai berikut: 

Misalnya, hibah diterima pada tahun 

2012 sebesar Rp100 Juta, kemudian 

dibelanjakan sebesar Rp90 Juta 

sehingga terdapat sisa uang hibah 

sebesar Rp10 Juta, kemudian sisa uang 

hibah tersebut ditransfer ke donor pada 

tahun 2012 juga. 

Sebelum sisa uang hibah 

dikembalikan kepada donor, Satker 

telah menerbitkan SP2HL yaitu 

mengesahkan pendapatan hibah 

sebesar Rp100 juta dan mengesahkan 

belanja yang bersumber dari hibah 

sebesar Rp90 juta, dan mencatat saldo 

kas di KL dari hibah sebesar Rp10 Juta. 

Setelah mentransfer sisa uang 

hibah kepada donor, Satker 

mengesahkan ke KPPN dengan 

menerbitkan SP4HL. Dalam SP4HL yang 

disahkan adalah transaksi pengurangan 

pendapatan hibah yang akan dibukukan 

oleh DJPU selaku BA.999.02 dan 

mencatat transaksi ikutannya, yaitu 

mengurangi saldo Kas di KL dari Hibah. 

Dengan contoh diatas, untuk 

mengesahkan pengembalian 

pendapatan hibah, pada kolom 

Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung diisi BA.999.02 dengan kode 

akun sama dengan kode akun 

pendapatan pada saat penerbitan 

SP2HL, sedangkan Jumlah Uangnya 

adalah sebesar Rp10 Juta.     

Sedangkan untuk mencatat 

transfer uang kepada donor, maka pada 

kolom pencatatan kas, diisi sebagai 

berikut: 

Sisa Hibah : Rp10.000.000,- 

Pengembalian  

Pendapatan Hibah : Rp10.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp0,- 

Transaksi pengurangan 

penerimaan hibah akan dibukukan oleh 

DJPU selaku BA.999.02, sedangkan 

transaksi pengurangan/penihilan saldo 



 

kas di KL dari hibah dibukukan oleh 

Satker.  

Setelah terbit SP4HL, maka DJPU 

selaku BA.999.02 akan mencatat 

Pendapatan hibah Rp100 juta (dari 

SP2HL) dan mencatat pengurangan 

hibah sebesar Rp10 juta (dari SP4HL), 

sehingga pada Laporan Realisasi 

Pendapatan Hibah oleh DJPU akan 

dilaporkan sebesar Rp90 Juta. 

Sedangkan pada Satker,  dari SP2HL 

mencatat saldo kas sebesar Rp10 Juta, 

dengan terbit SP4HL mengurangi saldo 

kas sebesar Rp10 juta, sehingga saldo 

akhir kas hibah menjadi Nihil.  

Alternatif Lain 

Apabila Satker sudah tahu akan 

mengembalikan sisa uang hibah kepada 

donor, maka alternatif lain 

pengesahannya adalah pada saat 

menerbitkan SP2HL, mengesahkan 

penerimaan/pendapatan hibah sebesar 

nettonya saja (pendapatan hibah 

dikurangi dengan pengembalian 

hibahnya), sehingga Satker tidak perlu 

menerbitkan SP4HL. 

Menggunakan contoh diatas, 

maka setelah Satker mentransfer sisa 

uang hibah kepada donor, baru 

menerbitkan SP2HL dengan kolom 

penerimaan/pendapatan sebesar Rp90 

Juta dan kolom belanja sebesar Rp90 

juta juga. Sedangkan pada kolom 

pencatatan Kas adalah sebagai berikut: 

Saldo Awal : Rp0,- 

Pendapatan Hibah : Rp90.000.000,- 

Belanja Terkait Hibah : Rp90.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp0,- 

Apabila Satker menggunakan alternatif 

ini, dalam CaLK harus diungkapkan 

penerimaan hibah adalah sebesar 

Rp100 Juta dan dikembalikan ke donor 

sebesar Rp10 juta, netto penerimaan 

hibah sebesar Rp90 Juta. 

 Tahun Berikutnya Setelah Tahun 

Penerimaan Hibahnya 

Pengembalian sisa uang hibah 

kepada donor di tahun berikutnya 

setelah tahun penerimaan hibahnya 

berarti merupakan transaksi koreksi 

terhadap penerimaan hibah tahun 

sebelumnya dan bukan merupakan 

pengurang penerimaan/pendapatan 

hibah tahun tersebut. Karena 

merupakan transaksi koreksi, maka 

yang terpengaruh adalah Ekuitas Dana 

Lancar Lainnya/SAL. Pengembalian 

tersebut juga merupakan transaksi yang 

mengurangi/menihilkan saldo kas di KL 

dari hibah.  

Untuk memudahkan menjelaskan 

perlakuan pengembalian sisa uang 

hibah kepada donor ini dengan 

menggunakan contoh sebagai berikut: 



 

Misalnya, hibah diterima pada tahun 

2012 sebesar Rp100 Juta, kemudian 

dibelanjakan sebesar Rp90 Juta 

sehingga terdapat sisa uang hibah 

sebesar Rp10 Juta, kemudian sisa uang 

hibah tersebut ditransfer ke donor pada 

tahun 2013. 

Pada tahun 2012 Satker telah 

menerbitkan SP2HL yaitu mengesahkan 

pendapatan hibah sebesar Rp100 juta 

dan mengesahkan belanja yang 

bersumber dari hibah sebesar Rp90 

juta, dan mencatat saldo kas di KL dari 

hibah sebesar Rp10 Juta. Sehingga pada 

tahun 2012 pada DJPU selaku 

BA.999.02 telah mencatat Pendapatan 

Hibah sebesar Rp100 Juta, dan di Satker 

telah mencatat Belanja sebesar Rp90 

Juta dan Saldo Kas sebesar Rp10 Juta. 

Pada tahun 2013, Satker 

mentransfer sisa uang hibah kepada 

donor sebesar Rp10 Juta. Satker 

mengesahkan ke KPPN dengan 

menerbitkan SP4HL. Dalam SP4HL yang 

disahkan adalah transaksi koreksi 

Ekuitas Dana Lancar Lainnya/SAL di 

Satker dan mencatat transaksi 

ikutannya, yaitu mengurangi saldo Kas 

di KL dari Hibah. 

 Dengan contoh diatas, untuk 

mengesahkan pengembalian 

pendapatan hibah, pada kolom 

Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung diisi BA Satker dengan kode 

akun 311911 dengan Jumlah Uangnya 

adalah sebesar Rp10 Juta.     

 Sedangkan untuk mencatat 

transfer uang kepada donor, maka pada 

kolom pencatatan kas, diisi sebagai 

berikut: 

Sisa Hibah : Rp10.000.000,- 

Pengembalian  

Pendapatan Hibah : Rp10.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp0,- 

 Transaksi pengurangan 

penerimaan hibah yang ditransfer pada 

tahun berikutnya tidak dibukukan oleh 

DJPU selaku BA.999.02, sedangkan 

transaksi pengurangan/penihilan saldo 

kas di KL dari hibah dibukukan oleh 

Satker.  

 Setelah terbit SP4HL, maka DJPU 

selaku BA.999.02 akan mengungkapkan 

dalam CaLKnya bahwa terjadi 

pengembalian hibah kepada donor atas 

transaksi penerimaan hibah tahun 

2012. Sedangkan pada Satker, yang 

pada saldo awal tahun terdapat saldo 

kas sebesar Rp10 Juta, dengan terbit 

SP4HL mengurangi saldo awal tersebut 

sebesar Rp10 juta, sehingga saldo akhir 

kas hibah menjadi Nihil.  

Penyetoran sisa uang hibah pada 

tahun berikutnya merupakan transaksi 

koreksi, dengan demikian diharapkan 

transaksi ini tidak terjadi. Pengembalian 

hibah diharapkan dilakukan pada tahun 



 

yang sama dengan tahun diterimanya 

pendapatan hibah. 

 

2. Sisa Uang Hibah Disetor Ke Kas 

Negara 

Transaksi penyetoran sisa uang 

hibah ke Kas Negara dilakukan dengan 

menyetorkan uang sisa hibah tersebut 

ke Kas Negara melalui Bank Persepsi 

dengan dokumen SSBP. Penyetoran sisa 

uang hibah ke Kas Negara bukan 

merupakan transaksi pengurang 

pendapatan hibah. Pendapatan hibah 

adalah tidak berubah/tetap. Transaksi 

ini merupakan transaksi memindahkan 

sisa uang hibah dari Kas di KL ke Kas di 

Kas Negara.  

Penyetoran ke Kas Negara 

menggunakan SSBP dengan kode BA 

999.02 dan menggunakan akun 

Pendapatan Hibah yang sama dengan 

akun Penerimaan Hibahnya. Pada saat 

setoran uang sisa hibah telah diterima 

oleh Bank Persepsi, maka sisa uang 

hibah tersebut telah tercatat di Kas 

Negara, namun belum menghilangkan/ 

mengurangi pencatatan saldo kas di KL. 

Dengan demikian, setelah menyetor ke 

Kas Negara, maka Satker harus 

menerbitkan dokumen SP4HL dalam 

rangka mengurangi saldo kas di 

pembukuan Satker dan KPPN. 

Pengembalian sisa uang hibah ke 

kas negara dapat dilakukan pada tahun 

yang sama dengan tahun penerimaan 

hibah atau dilakukan pada tahun 

berikutnya. 

Untuk memudahkan menjelaskan 

perlakuan penyetoran sisa uang hibah 

ke Kas Negara dengan menggunakan 

contoh sebagai berikut: 

Misalnya, hibah diterima pada tahun 

2012 sebesar Rp100 Juta, kemudian 

dibelanjakan sebesar Rp90 Juta 

sehingga terdapat sisa uang hibah 

sebesar Rp10 Juta, kemudian sisa uang 

hibah tersebut disetor ke Kas Negara 

pada tahun 2012 juga. 

Sebelum sisa uang hibah disetor 

ke Kas Negara, Satker telah 

menerbitkan SP2HL yaitu mengesahkan 

pendapatan hibah sebesar Rp100 juta 

dan mengesahkan belanja yang 

bersumber dari hibah sebesar Rp90 

juta, dan mencatat saldo kas di KL dari 

hibah sebesar Rp10 Juta. 

Setelah menyetor sisa uang hibah 

ke Bank Persepsi, maka: 

 DJPU akan mencatat pendapatan 

hibah sebesar Rp110 Juta (Dari 

SP2HL sebesar Rp100 Juta 

ditambah dari setoran SSBP sebesar 

Rp10 Juta).  

 Kas Negara/KPPN mencatat adanya 

penerimaan Kas sebesar Rp10 Juta.  



 

 Di Satker, tidak/belum terjadi 

pengurangan/penihilan saldo kas di 

KL dari Hibah.  

Kemudian Satker menerbitkan 

SP4HL. Dalam SP4HL yang disahkan 

adalah transaksi pengurangan 

pendapatan hibah yang akan dibukukan 

oleh DJPU selaku BA.999.02 dan 

mencatat transaksi ikutannya, yaitu 

mengurangi saldo Kas di KL dari Hibah.  

 Pada SP4HL, pada kolom 

Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung diisi BA.999.02 dengan kode 

akun sama dengan kode akun 

pendapatan pada saat penerbitan 

SP2HL, sedangkan Jumlah Uangnya 

adalah sebesar Rp10 Juta.     

 Sedangkan untuk mencatat 

penyetoran uang ke Kas Negara, maka 

pada kolom pencatatan kas, diisi 

sebagai berikut: 

Sisa Hibah : Rp10.000.000,- 

Pengembalian  

Pendapatan Hibah : Rp10.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp0,- 

Dengan terbitnya SP3HL dari 

KPPN, maka: 

 DJPU akan mencatat pengurangan 

Pendapatan Hibah, yang semula 

Rp110 juta, dikurangi Rp10 Juta 

(dari SP4HL), menjadi Rp100 Juta.  

 Satker akan mencatat pengurangan 

Saldo Kas di KL dari Hibah dari 

semula Rp10 Juta (dari saldo 

SP2HL), dikurangi Rp10 Juta (dari 

SP4HL) menjadi Nihil. 

Alternatif Lain 

Apabila Satker sudah tahu akan 

menyetor sisa uang hibah ke kas 

negara, maka alternatif lain 

pengesahannya adalah: pada saat 

menerbitkan SP2HL, mengesahkan 

penerimaan/pendapatan hibah sebesar 

nettonya saja (Pendapatan hibah 

dikurangi dengan penyetoran 

hibahnya), sehingga Satker tidak perlu 

menerbitkan SP4HL. 

Menggunakan contoh diatas, 

maka setelah Satker menyetor sisa 

uang hibah ke kas negara, baru 

menerbitkan SP2HL dengan kolom 

penerimaan/pendapatan sebesar Rp90 

Juta dan kolom belanja sebesar Rp90 

juta juga. Sedangkan pada kolom 

pencatatan Kas adalah sebagai berikut: 

Saldo Awal : Rp 0,- 

Pendapatan Hibah : Rp90.000.000,- 

Belanja Terkait Hibah : Rp90.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp 0,- 

Apabila Satker menggunakan alternatif 

ini, dalam CaLK harus diungkapkan 

penerimaan hibah adalah sebesar 

Rp100 Juta, dengan rincian: disahkan 

dengan menggunakan SP2HL sebesar 

Rp90 Juta dan disetor menggunakan 

SSBP sebesar Rp10 juta. 

 



 

 Penyetoran Sisa Hibah ke Kas 

Negara pada Tahun Berikutnya 

Setelah Tahun Penerimaan 

Hibahnya 

Penyetoran sisa uang hibah ke 

Kas Negara di tahun berikutnya setelah 

tahun penerimaan hibahnya juga 

merupakan transaksi pemindahan saldo 

Kas di KL  ke Kas Negara, sehingga juga 

memerlukan dua tahap 

penyelesaiannya, yaitu penyetoran ke 

Kas Negara dengan menggunakan SSBP 

dan menerbitkan SP4HL. Perbedaannya 

dengan apabila disetor pada tahun yang 

sama adalah sebagai berikut: 

 Tanggal pada SSBP dan pada SP4HL 

adalah tahun 2013. Untuk 

penyetoran sisa uang hibah ke Kas 

Negara, tahun pada SSBP dengan 

tahun pada SP4HL harus sama. 

 Pada SSBP pada uraiannya, 

dijelaskan sebagai penyetoran atas 

sisa hibah langsung tahun 2012. 

Maksudnya adalah agar DJPU 

selaku BA 999.02 dapat 

membedakan antara SSBP yang 

merupakan setoran sisa uang 

hibah tahun berjalan dengan yang 

merupakan setoran sisa uang 

hibah tahun yang lalu. 

 Dalam CaLK diungkapkan terjadi 

penyetoran sisa uang hibah tahun 

2012 sebesar Rp10 juta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERLAKUAN TERHADAP SISA/SALDO KAS DARI HIBAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisa/Saldo  

Kas Hibah 

Dikembalikan  

ke Donor 

Pada Tahun 
yang sama 

dengan 
Penerimaan 

Hibahnya 

Sudah di 
Sahkan seluruh 

Penerimaan 
dan Belanjanya 

Belum di 
Sahkan  

Penerimaan 
dan Belanjanya Pada Tahun 

berikutnya setelah 
tahun Penerimaan 

Hibahnya 

Disetor  

ke Kas Negara 

Sudah di 
Sahkan seluruh 

Penerimaan 
dan Belanjanya 

Belum di 
Sahkan  

Penerimaan 
dan Belanjanya 



 

V. CONTOH TRANSAKSI HIBAH 

 

CONTOH KASUS 1:  

Transaksi hibah langsung bentuk uang 

pada Satker A selama tahun 2012 

adalah sebagai berikut: 

Pebruari 2012 :  

Menandatangani perjanjian hibah 

langsung bentuk uang dengan suatu 

LSM Dalam Negeri. Dalam perjanjian 

hibah dinyatakan bahwa Satker A akan 

menerima Hibah berupa uang sebesar 

Rp100 juta yang akan dibelikan satu 

unit Ambulans. 

Maret 2012 :  

Menerima uang hibah tersebut sebesar 

Rp100 juta. 

April 2012 :  

Membeli satu unit Ambulans seharga 

Rp100 juta. 

Berdasarkan contoh kasus diatas, yang 

dilakukan oleh Satker A pada tahun 

2012 adalah sebagai berikut: 

1. Register Hibah 

Setelah menandatangani perjanjian 

hibah, Satker A mengajukan 

permohonan register hibah ke 

DJPU. Satker A akan mendapat satu 

nomor register dengan nilai Rp100 

juta. 

2. Rekening Hibah 

Setelah mendapat nomor register, 

Satker A mengajukan permohonan 

persetujuan pembukaan rekening 

hibah ke Dit. PKN, DJPB. Setelah 

mendapat persetujuan, Satker A 

membuka rekening hibah. Donor 

mengirim uang hibah ke rekening 

hibah tersebut. 

Satker A dapat terlebih dahulu 

membuka rekening hibah untuk 

menampung uang hibah namun 

prosedur pengajuan permohonan 

persetujuan pembukaan rekening 

hibah tetap dilaksanakan. 

3. Revisi DIPA 

Mengajukan Revisi DIPA ke Dit. PA, 

DJPB atau Kanwil DJPB setempat. 

Revisi DIPA Belanja, yaitu 

menambah akun 53 (Belanja 

Modal) sebesar Rp100 juta.  

Setelah melakukan revisi, Satker A 

melakukan proses pengadaan 

Ambulans sesuai peraturan yang 

berlaku. Proses pengadaan 

Ambulans dapat mulai dilakukan 

mendahului persetujuan Revisi 

DIPA. 

4. Melakukan Pengesahan ke KPPN 

Setelah proses pengadaan selesai, 

Satker A melakukan pengesahan ke 

KPPN dengan menerbitkan SP2HL. 

Terdapat dua transaksi yang harus 

disahkan, yaitu transaksi 

penerimaan/pendapatan hibah dan 

transaksi Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin disamping transaksi 

ikutannya yaitu mencatat  

penerimaan dan pengeluaran kas. 

Pada SP2HL, untuk mengesahkan 

pendapatan hibah, pada kolom 



 

Pendapatan diisi kode BA/Unit 

Eselon I/Lokasi/Akun/Satker 

999.02.01.51.431132.977263 

dengan Jumlah Uang Rp100 juta. 

Untuk mengesahkan belanja, pada 

SP2HL kolom belanja diisi kode 

akun 532111 dengan Jumlah Uang 

Rp100 juta.    

Untuk mencatat kas, pada SP2HL, 

Saldo Awal diisi RpNol, Pendapatan 

Hibah diisi Rp100 juta, Belanja 

terkait Hibah diisi Rp100 juta, dan 

Saldo Akhir diisi RpNol.  

Apabila pengajuan SP2HL ke KPPN 

telah lengkap dan benar, maka 

KPPN akan menerbitkan SPHL. 

Berdasarkan dokumen Revisi DIPA dan 

SP2HL/SPHL, Satker A melakukan input 

ke dalam Aplikasi SAKPA dan SIMAK 

BMN. Dari kedua aplikasi tersebut, 

menghasilkan Laporan Keuangan 

sebagai berikut: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA Belanja 

semula pada akun 53 sebesar 

Rp100 juta. 

 Menambah Realisasi Belanja 

pada akun 532111 sebesar 

Rp100 juta. 

2. Neraca 

 Karena saldo Kas di KL dari 

Hibah Nihil, maka pada Neraca 

tidak ada penambahan pos Kas 

Lainnya dan Setara Kas. 

 Perolehan Ambulans diinput 

dalam SIMAK-BMN, kemudian 

dikirim ke SAKPA, sehingga 

pada Neraca akan menambah 

pos Aset Tetap (Peralatan dan 

Mesin) sebesar Rp100 juta, 

berikut juga pos lawannya yaitu 

diinvestasikan pada Aset Tetap. 

 

CONTOH KASUS 2:  

Transaksi hibah langsung bentuk uang 

pada Satker A selama tahun 2012 

adalah sama seperti Contoh Kasus 1, 

namun dalam proses pengadaan 

Ambulans, Ambulans tersebut dapat 

diperoleh dengan harga Rp 90 juta. 

Kemudian sisa uang hibah tersebut 

dikembalikan kepada donor. 

Berdasarkan contoh kasus diatas, yang 

dilakukan oleh Satker A pada tahun 

2012 adalah sebagai berikut: 

1. Register Hibah 

Satker A mendapat satu nomor 

register dengan nilai Rp100 juta,  

bukan Rp90 juta. Karena Nilai pada 

Register Hibah adalah Nilai pada 

Perjanjian Hibah, bukan nilai 

realisasi belanja dari Hibah. 

2. Rekening Hibah 

Satker A mengajukan permohonan 

persetujuan pembukaan rekening 

hibah ke Dit. PKN, DJPB.  

3. Revisi DIPA 

Revisi DIPA yang diajukan adalah 

sebesar yang direncanakan. 

Apabila: 



 

 Saat pengajuan Revisi, proses 

pengadaan belum selesai, 

sehingga belum diketahui 

realisasi yang sesungguhnya, 

maka Revisi yang diajukan 

adalah sebesar yang 

direncanakan, yaitu sebesar 

Rp100 juta. 

 Saat pengajuan Revisi, proses 

pengadaan telah selesai, 

sehingga telah diketahui 

realisasi yang sesungguhnya, 

maka Revisi yang diajukan 

dapat hanya sebesar realisasi, 

yaitu sebesar Rp90 juta.  

4. Melakukan Pengesahan ke KPPN 

Satker A melakukan pengesahan ke 

KPPN dengan menerbitkan SP2HL. 

Transaksi yang disahkan adalah 

transaksi penerimaan/pendapatan 

hibah dan transaksi Belanja Modal.  

Untuk mengesahkan belanja, pada 

SP2HL kolom belanja diisi kode 

akun 532111 dengan Jumlah uang 

sebesar Realisasi Belanja, yaitu 

Rp90 juta (bukan Rp100 juta).  

Sedangkan untuk mengesahkan 

pendapatan hibah, pada kolom 

Pendapatan diisi kode BA/Unit 

Eselon I/Lokasi/Akun/Satker 

999.02.01.51.431132.977263 

dengan Jumlah Uang sebesar: 

a.  Realisasi Penerimaan Hibah 

yaitu Rp100 juta; atau 

b.  Apabila telah diketahui bahwa 

ada sisa uang dari hibah dan 

akan dikembalikan ke donor, 

maka yang disahkan adalah 

sebesar nettonya, yaitu Rp100 

Juta – Rp 10 Juta = Rp90 Juta.    

Apabila yang dilakukan adalah 

alternatif a, maka untuk mencatat 

kas, pada SP2HL, Saldo awal diisi 

RpNol, Pendapatan Hibah diisi 

Rp100 juta, Belanja terkait Hibah 

diisi Rp90 juta, dan Saldo Akhir diisi 

Rp10 juta. 

Apabila yang dilakukan adalah 

alternatif b, maka untuk mencatat 

kas, pada SP2HL, Saldo awal diisi 

RpNol, Pendapatan Hibah diisi Rp90 

juta, Belanja terkait Hibah diisi 

Rp90 juta, dan Saldo Akhir diisi 

RpNol.  

Berdasarkan dokumen Revisi DIPA dan 

SP2HL/SPHL, Satker A melakukan input 

ke dalam Aplikasi SAKPA dan SIMAK 

BMN. Dari kedua aplikasi tersebut, 

menghasilkan Laporan Keuangan 

sebagai berikut: 

Alternatif a: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA semula 

pada akun 53 sebesar Rp100 

juta atau Rp90 juta. 

 Menambah Realisasi pada akun 

53 sebesar Rp90 juta. 

2. Neraca 

 Karena terdapat saldo Kas di KL 

dari Hibah sebesar Rp10 juta, 

maka pada Neraca terdapat  



 

penambahan pos “Kas Lainnya 

dan Setara Kas” dan “Ekuidas 

Dana Lancar Lainnya” sebesar 

Rp10 juta. 

 Perolehan Ambulans diinput 

dalam SIMAK-BMN, kemudian 

dikirim ke SAKPA, sehingga 

pada Neraca akan menambah 

pos Aset Tetap (Peralatan dan 

Mesin) dan “Diinvestasikan 

Dalam Aset Tetap” sebesar 

Rp90 juta. 

Alternatif b: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA semula 

pada akun 53 sebesar Rp100 

juta atau Rp90 juta. 

 Menambah Realisasi pada akun 

53 sebesar Rp90 juta. 

2. Neraca 

 Tidak terdapat penambahan 

pos “Kas Lainnya dan Setara 

Kas” dan “Ekuitas Dana lancar 

Lainnya”. 

 Perolehan Ambulans diinput 

dalam SIMAK-BMN, kemudian 

dikirim ke SAKPA, sehingga 

pada Neraca akan menambah 

pos Aset Tetap (Peralatan dan 

Mesin) dan “Diinvestasikan 

Dalam Aset Tetap” sebesar 

Rp90 juta. 

 

 

 

Proses pengembalian Sisa Uang Hibah 

ke Donor 

Alternatif a: 

 Satker mentransfer sisa uang hibah 

kepada donor sebesar Rp10 Juta. 

 Kemudian Satker menyampaikan 

SP4HL ke KPPN sebagai berikut: 

Pada kolom Pengembalian 

Pendapatan Hibah Langsung diisi 

BA.999.02 dengan kode akun sama 

dengan kode akun pendapatan 

pada saat penerbitan SP2HL, 

sedangkan jumlah uangnya adalah 

sebesar Rp10 Juta.     

Sedangkan untuk mencatat transfer 

uang kepada donor, maka pada 

kolom pencatatan kas, diisi sebagai 

berikut: 

Sisa Hibah : Rp10.000.000,- 

Pengembalian  

Pendapatan Hibah : Rp10.000.000,- 

Saldo Akhir : Rp0,- 

Setelah SP4HL/SP3HL diinput dalam 

aplikasi SAKPA, maka menghasilkan 

Laporan Keuangan sebagai berikut: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA semula 

pada akun 53 sebesar Rp100 

juta atau Rp90 juta. 

 Menambah Realisasi pada akun 

53 sebesar Rp90 juta. 

2. Neraca 

 Saldo pos “Kas Lainnya dan 

Setara Kas” dan “Ekuitas Dana 



 

lancar Lainnya” telah menjadi 

Nihil. 

 Terdapat pos Aset Tetap 

(Peralatan dan Mesin) dan 

“Diinvestasikan Dalam Aset 

Tetap” sebesar Rp90 juta. 

Alternatif b: 

 Satker mentransfer uang sisa hibah 

kepada donor sebesar Rp10 Juta. 

 Satker tidak perlu membuat SP4HL. 

 Tidak ada input lagi dalam Aplikasi 

SAKPA. 

 Satker mengungkapkan dalam CaLK 

atas pengembalian sisa uang hibah 

kepada Donor. 

 

CONTOH KASUS 3:  

Transaksi hibah langsung bentuk uang 

pada Satker A selama tahun 2012 

adalah sebagai berikut: 

 Menandatangani perjanjian hibah 

langsung bentuk uang dengan 

suatu LSM Dalam Negeri. Dalam 

perjanjian hibah dinyatakan bahwa 

Satker A akan menerima Hibah 

bentuk uang sebesar Rp10 Miliar 

yang akan dipergunakan untuk 

membangun gedung Puskesmas. 

 Diperkirakan/direncanakan 

pembangunan Puskesmas tersebut 

baru akan selesai pada tahun 2013. 

 Direncanakan donor akan 

memberikan hibahnya pada tahun 

2012 sebesar Rp6 Miliar dan pada 

tahun 2013 sebesar Rp4 Miliar. 

 Diperkirakan pembangunan 

Puskesmas selama tahun 2012 

hanya akan menyerap dana sebesar 

Rp5 Miliar. 

 

Berdasarkan contoh kasus diatas, yang 

dilakukan oleh Satker A pada tahun 

2012 adalah sebagai berikut: 

1. Register Hibah 

Setelah menandatangani perjanjian 

hibah, Satker A mengajukan 

permohonan register hibah ke 

DJPU. Satker A akan mendapat satu 

nomor register dengan nilai Rp10 

Miliar. 

2. Rekening Hibah 

Setelah mendapat nomor register, 

Satker A mengajukan permohonan 

persetujuan pembukaan rekening 

hibah ke Dit. PKN, DJPB. Setelah 

mendapat persetujuan, Satker A 

membuka rekening hibah. Donor 

mengirim uang hibah ke rekening 

hibah tersebut. 

3. Revisi DIPA 

Mengajukan Revisi DIPA ke Dit. PA, 

DJPB atau Kanwil DJPB setempat. 

Revisi DIPA Belanja, yaitu 

menambah akun 53 (Belanja 

Modal) sebesar yang direncanakan 

dibelanjakan pada tahun 2012, 

yaitu Rp5 Miliar.  

4. Melakukan Pengesahan ke KPPN 

Dalam pelaksanaannya, ternyata 

realisasi penyetoran uang hibah 

Rekening Hibah oleh Donor hanya 



 

sebesar Rp5 Miliar, sedangkan yang 

direalisasikan/dibelanjakan oleh 

Satker hanya sebesar Rp4 Miliar. 

Satker A melakukan pengesahan ke 

KPPN dengan menerbitkan SP2HL 

yaitu mengesahkan transaksi 

penerimaan/pendapatan hibah 

(akun 431132) sebesar Rp5 Miliar 

dan transaksi Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan (akun 

533111) sebesar Rp4 Miliar. 

Sedangkan transaksi ikutannya 

adalah mencatat saldo awal 

sebesar Nol, penerimaan kas 

sebesar Rp5 Miliar, pengeluaran 

kas sebesar Rp4 Miliar, sehingga 

terdapat Saldo akhir sebesar Rp1 

Miliar. 

Berdasarkan dokumen Revisi DIPA dan 

SP2HL/SPHL, Satker A melakukan input 

ke dalam Aplikasi SAKPA dan SIMAK 

BMN. Dari kedua aplikasi tersebut, 

menghasilkan Laporan Keuangan tahun 

2012 sebagai berikut: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA Belanja 

semula pada akun 53 sebesar 

Rp5 Miliar. 

 Menambah Realisasi Belanja 

pada akun 533111 sebesar Rp4 

Miliar. 

2. Neraca 

 Terdapat Kas di KL dari Hibah 

(pos Kas Lainnya dan Setara 

Kas) dan akun lawannya yaitu 

pos Ekuitas Dana Lancar 

Lainnya sebesar Rp1 Miliar  

 Pembangunan Puskesmas 

diinput dalam SIMAK-BMN 

sebagai Konstruksi Dalam 

Pengerjaan (KDP), kemudian 

dikirim ke SAKPA, sehingga 

pada Neraca akan menambah 

pos Aset Tetap (KDP) sebesar 

Rp4 Miliar, berikut juga pos 

lawannya yaitu diinvestasikan 

pada Aset Tetap. 

Selanjutnya, transaksi yang terjadi pada 

tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

 Menerima hibah lagi sebesar Rp5 

Miliar. 

 Meneruskan pembangunan 

Puskesmas dengan pengeluaran 

sebesar Rp6 Miliar.  

  

Berdasarkan transaksi pada tahun 2013 

diatas, yang dilakukan oleh Satker A 

adalah sebagai berikut: 

1. Register Hibah 

Satker A tidak mengajukan 

permohonan register hibah ke 

DJPU, karena nomor register 

berlaku sampai dengan kegiatan 

selesai. 

2. Rekening Hibah 

Satker A tidak mengajukan 

permohonan persetujuan 

pembukaan rekening hibah ke Dit. 

PKN, DJPB karena rekening hibah 

berlaku sampai dengan kegiatan 

selesai. 



 

3. Revisi DIPA 

Mengajukan Revisi DIPA ke Dit. PA, 

DJPB atau Kanwil DJPB setempat. 

Revisi DIPA Belanja, yaitu 

menambah akun 53 (Belanja 

Modal) sebesar yang direncanakan 

dibelanjakan pada tahun 2013, 

yaitu Rp6 Miliar.  

4. Melakukan Pengesahan ke KPPN 

Satker A melakukan pengesahan ke 

KPPN dengan menerbitkan SP2HL 

yaitu mengesahkan transaksi 

penerimaan/pendapatan hibah 

(akun 431132) sebesar Rp5 Miliar 

dan transaksi Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan (akun 

533111) sebesar Rp6 Miliar.  

Sedangkan transaksi ikutannya 

adalah mencatat adanya saldo awal 

kas sebesar Rp1 Miliar, penerimaan 

kas sebesar Rp5 Miliar, 

pengeluaran kas sebesar Rp6 

Miliar, sehingga terdapat Saldo 

akhir sebesar RpNihil. 

Berdasarkan dokumen Revisi DIPA dan 

SP2HL/SPHL, Satker A melakukan input 

ke dalam Aplikasi SAKPA dan SIMAK 

BMN. Dari kedua aplikasi tersebut, 

menghasilkan Laporan Keuangan tahun 

2013 sebagai berikut: 

1. LRA 

 Menambah Pagu DIPA Belanja 

semula pada akun 53 sebesar 

Rp6 Miliar. 

 Menambah Realisasi Belanja 

pada akun 533111 sebesar Rp6 

Miliar. 

2. Neraca 

 Kas di KL dari Hibah dan akun 

lawannya yaitu pos Ekuitas 

Dana Lancar Lainnya telah Nihil. 

 Pembangunan Puskesmas telah 

selesai dan diinput dalam 

SIMAK-BMN sebagai Aset Tetap 

Gedung dan Bangunan, 

kemudian dikirim ke SAKPA, 

sehingga pada Neraca akan 

menambah pos Aset Tetap 

(Gedung dan Bangunan) 

sebesar Rp10 Miliar, berikut 

juga pos lawannya yaitu 

diinvestasikan pada Aset Tetap. 
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tentang Tata Cara Pengesahan 

Hibah Langsung Bentuk Uang dan 
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Hibah Langsung Bentuk 
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KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 

 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi 

atas pembuatan pagar pembatas 

untuk tanah kosong yang belum 

ada gedung atau bangunannya? 

Apakah dimasukkan kedalam 

kategori Tanah atau Gedung dan 

Bangunan? 

Jawaban: 

Pagar dikategorikan ke dalam 

gedung atau bangunan sehingga 

tidak boleh dimasukkan ke dalam 

kategori tanah. 

2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi 

agar suatu belanja yang bersifat 

pemeliharaan dapat dikapitalisasi? 

Jawaban 

Berdasarkan  Buletin Teknis SAP 

Nomor 9 tentang Akuntansi Aset 

Tetap dinyatakan bahwa suatu aset 

tetap yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan 

besar memberi manfaat ekonomis 

di masa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu produksi, 

atau peningkatan kinerja harus 

ditambahkan pada nilai tercatat 

aset yang bersangkutan 

(dikapitalisasi). Proses kapitalisasi 

tersebut ditentukan oleh nilai batas 

minimum kapitalisasi. Di dalam 

implementasinya, pemerintah pusat 

menerapkan bahwa nilai minimum 

kapitalisasi atas biaya 

pemeliharaan adalah biaya 

pemeliharaan yang bersifat 

meningkatkan kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan kinerja 

dan nilainya lebih besar atau sama 

dengan Rp10.000.000,- untuk 

gedung dan bangunan dan 

Rp300.000,- untuk peralatan dan 

mesin.  

3. Video master hasil produksi iklan 

berupa kaset video dan DVD di 

kategorikan sebagai akun apa? 

Bagaimana  pengakuan nilai atas 

video tersebut? 

Jawaban 

Aset tak berwujud adalah aset non 

keuangan yang dapat diidentifikasi 

dan tidak mempunyai wujud fisik 

serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan barang atau 

jasa atau digunakan untuk tujuan 

lainnya termasuk hak atas 

kekayaan intelektual. Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Video master iklan tersebut 

termasuk ke dalam kategori aset 



 

tak berwujud dengan nilai sebesar 

komponen biaya produksinya. 

4. Pada Neraca 31 Desember 2011 

terdapat Saldo 114111 Belanja 

Pegawai yang Dibayar Dimuka  

senilai Rp 1.000.000,-. Bagaimana 

jurnal pembalik untuk 114111 

Belanja Pegawai yang dibayar 

dimuka  di awal tahun 2012? 

Jawaban 

Untuk akun 114111 jurnal 

penyesuaian akhir tahun dalam 

rangka informasi akrual adalah: 

114111 Belanja pegawai yang 

dibayar dimuka  (D) dan 312111 (K) 

Barang/Jasa Yang Harus diterima. 

Kemudian untuk jurnal balik pada 

awal tahun berikutnya hanya 

tinggal membalik jurnal 

penyesuaian tersebut dengan 

meletakkkan Barang/Jasa Yang 

Harus diterima 312111 pada (D) 

dan Belanja pegawai yang dibayar 

dimuka 114111 pada (K)  

5. Ditempat kami bekerja belum ada 

jaringan Telpon Kabel dan Air 

PDAM, selama ini untuk komunikasi 

menggunakan telepon Flexy Classy, 

untuk air melakukan pembelian 

secara Tandon, untuk Fax dilakukan 

pembayaran secara lembaran pada 

pihak ke 3, dan untuk internet 

menggunakan Modem GSM  

dikarenakan semua itu memang 

sangat diperlukan. Apakah untuk 

semua pengeluaran tersebut dapat 

kami bebankan pada MAK Daya dan 

Jasa mengingat dana operasional 

tidak akan cukup? 

Jawaban 

Seluruh pengeluaran belanja 

tersebut dapat dibebankan ke 

dalam belanja langganan daya dan 

jasa atau dibebankan ke dalam 

belanja barang operasional. Namun 

ke depannya apabila sudah 

terdapat jaringan maka perlu 

dipertimbangkan untuk instalasi 

sendiri dengan tujuan efisiensi 

pengeluaran kantor. 

6. Bagaimanakah pembebanan 

belanja untuk Honor pengelola 

Keuangan Satker, Honor Sistem 

Akuntansi Pemerintah, Belanja 

Keperluan perkantoran (Biaya uang 

lelang pengamanan kantor) 

(Cleaning Service), dan belanja 

untuk Honor yang terkait dengan 

Operasional kegiatan (Terkait lelang 

barang rampasan/sitaan)? 

Jawaban 

Honor Pengelola Keuangan Satker 

Honor Sistem Akuntansi Pemerintah 

di bebankan ke kode akun 521115 

(Belanja Honor Operasional Satker), 

biaya uang lelang pengamanan 

kantor dan cleaning service dapat 



 

dibebankan ke kode akun 521111 

atau 521119, biaya pelelangan 

barang rampasan/sitaan 

dibebankan ke kegiatan 

operasional satker, sedangkan 

Honor pelelangannya dibebankan 

ke Honor yang Terkait dengan 

Output  Kegiatan (521213). 

7. Bagaimanakah pencatatan yang 

benar untuk pengembalian belanja 

Uang Persediaan TA 2011 tetapi 

disetorkan pada bulan Januari 

2012? Menggunakan Kode akunnya 

apa? Untuk Input di Aplikasi Sakpa 

2012, menu transaksi manakah 

yang dipakai? 

Jawaban 

Pengembalian belanja UP yang 

disetorkan ke Kas Negara melewati 

tahun anggaran berjalan 

menggunakan SSBP dengan kode 

akun 815114 (Penerimaan 

Pengembalian UP Tahun Anggaran 

Yang Lalu). Penginputan di aplikasi 

SAKPA melalui menu realiasi 

pendapatan. 

8. Kami mengadakan belanja modal 

MAK 532 untuk software khusus yg 

memerlukan konsultasi. Untuk 

breakdownnya apakah konsultasi 

tersebut perlu dibuatkan MAK  

tersendiri? 

 

Jawaban 

Pengadaan software khusus 

seharusnya dibebankan ke akun 

536 bukan 532 dan konsultasi 

merupakan bagian dari 

keseluruhan kontrak pengadaan 

software khusus dimaksud dan 

memberikan manfaat secara 

langsung untuk pembangunan 

software. 

9. Bendahara pengeluaran tahun 2011 

ini telah menerima jasa giro dan 

selama ini telah disetor dengan 

akun 423221 dan kode BA KL 

bersangkutan. Bagaimana perlaku-

an mengenai pendapatan jasa giro 

tersebut?  

 Jawaban 

Perlakuan untuk bunga jasa giro 

untuk rekening bendahara 

pengeluaran ada 2 yaitu:  

a. Apabila rekening kas di 

bendahara pengeluaran belum ikut 

program Treasury Notional Pooling 

maka bunga jas giro tersebut harus 

disetorkan ke rekening kas negara 

menggunakan kode satker yang 

bersangkutan. 

b. Apabila rekening kas bendahara 

pengeluaran telah mengikuti 

program Treasury Notional Pooling 

maka saldo bunga jasa giro secara 



 

otomatis akan diperhitungkan 

secara nasional dan disetorkan ke 

kas negara oleh bank pusat dengan 

menggunakan Satker BUN, jadi 

tidak perlu dicatat sebagai PNBP 

Satker 

10. Berdasarkan PER-20/PB/2011 

tentang tata cara pelaksanaan 

anggaran melalui pemberian kuasa 

antar KPA, apabila penerima SKPA 

melakukan pembelian aset atas 

SKPA tersebut, apakah satker 

penerima SKPA melaksanakan 

pencatatan aset/melaksanakan 

SIMAK-BMN terpisah dengan 

pencatatan aset yang ad ataukah 

langsung dicatat oleh KPA Pemberi 

berdasarkan laporan pekerjaan? 

Jawaban 

Sesuai dengan Pasal 14 dalam 

Perdirjen PB Nomor 20/PB/2011 

bahwa akuntansi dan pelaporan 

diselenggarakan oleh Pihak 

Penerima SKPA. Artinya baik SAKPA 

maupun SIMAK BMN dicatat oleh 

Satker Penerima SKPA dengan kode 

satker Pemberi SKPA karena 

merupakan kinerja satker pemberi 

SKPA. Satker penerima SKPA 

melaksanakan pencatatan 

aset/melaksanakan SIMAK BMN 

secara terpisah dengan pencatatan 

aset yang ada (aset milik satker 

penerima SKPA). Dengan kata lain, 

Satker penerima SKPA tidak 

mencatat aset dalam SIMAK BMN 

milik Satker penerima SKPA hingga 

adanya BAST aset dari Satker 

pemberi SKPA. 

 



 




