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KATA PENGANTAR

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Pemerintah Pusat
menunjukan kemajuan yang terus meningkat. Kemajuan yang signifikan setidaknya
terlihat dari lebih sedikitnya jumlah suspen dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
membaiknya opini masing-masing kementerian negara/lembaga.

Seperti diketahui, suspen merupakan selisih data antara pencatatan yang
dilakukan oleh kementerian negara/lembaga dengan pencatatan yang dilakukan oleh
Departemen Keuangan. Untuk laporan keuangan tahun ini selisih ini hanya sekitar Rp
269 miliar dari sejumlah Rp 900 miliar di tahun sebelumnya. Selisih yang makin
mengecil menunjukkan bahwa kementerian negara/lembaga semakin intensif dalam
melakukan pencatatan transaksi keuangannya. Dalam konteks yang lebih luas, ini
menunjukkan bahwa kementerian negara/lembaga makin transparan dan akuntabel.

Dari sisi opini, perbaikan yang terutama terlihat dari bertambahnya jumlah
kementerian negara/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dari
6 kementerian negara/lembaga yang memperoleh opini WTP pada tahun 2006, pada
tahun 2007 jumlah tersebut meningkat menjadi 14 kementerian negara/lembaga. Hal
ini berarti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan kementerian
negara/lembaga lebih rapi dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Peningkatan-peningkatan di atas harus terus dijaga momentum
keberlangsungannya. Peraturan-peraturan yang terbit di tahun 2007, terutama PMK
No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan PMK No. 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat harus terus
dipahami mengingat keduanya merupakan tulang punggung sistem akuntansi.

Dalam kerangka mengupas lebih lanjut mengenai keduanya inilah, kami
menghadirkan beberapa tulisan menyangkut BAS dan SAPP. Harapan kami semoga
hal tersebut mampu meningkatkan pemahaman kita terhadapnya.

Redaksi
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PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP

ASET TETAP-RENOVASI

stilah “Aset Tetap-Renovasi” mengemuka ketika pada beberapa tahun

terakhir ini kementerian negara/lembaga sering mempertanyakan perlakuan

akuntansi yang tepat atas kegiatan renovasi terhadap gedung kantor yang

bukan miliknya. Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadapnya?

Menurut lampiran 7 Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor

120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan Barang Milik

Negara, renovasi dapat diartikan

sebagai “kegiatan untuk

meningkatkan kapasitas dan/atau

kualitas”. Renovasi merupakan

salah satu bentuk pengembangan

terhadap aset tetap yang sudah

ada, yang biasanya dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dan/atau

memaksimalkan fungsi dari aset

tetap tersebut. Sepanjang

memenuhi ketentuan kapitalisasi,

nilai pengembangan harus

dikapitalisasi sebagai penambah

terhadap nilai aset tetap yang

sudah ada. Pengeluarannya pun

lazimnya dianggarkan pada Belanja

Modal. Akan tetapi, hal ini menjadi

masalah ketika aset tetap yang

direnovasi tersebut bukan milik

dan/atau tidak dikuasai oleh

instansi yang melakukan renovasi

(sewa, pinjam pakai), misalnya aset

tetap tersebut menjadi milik

dan/atau dikuasai oleh pihak lain

yaitu instansi lain. Yang dimaksud

dengan instansi lain adalah satuan

kerja lainnya baik satu departemen

ataupun berbeda tetapi masih

dalam lingkup pemerintah pusat

ataupun satuan kerja pemerintah

daerah.

Contoh: Kantor ABC belum

memiliki gedung kantor. Agar dapat

melaksanakan fungsinya, kantor

ABC menyewa gedung kantor milik

instansi DEF. Supaya dapat

ditempati sesuai dengan

kebutuhan, selama tahun anggaran

kantor ABC telah melakukan

beberapa renovasi atas gedung

kantor tersebut, seperti menambah

I



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 2

ruang rapat, mushalla, kamar

mandi, dan lain-lain.

Dalam kasus di atas, tentunya

Kantor ABC tidak mencatat/

melaporkan gedung kantor yang

ditempatinya sebagai aset tetap di

neraca karena gedung tersebut

bukan barang milik negara. Dan

pembayaran sewa diasumsikan

bersifat operasional (tidak ada opsi

pemindahan hak kepemilikan).

Namun biaya renovasi yang

dikeluarkan adalah beban APBN

sehingga harus jelas laporan

pertanggungjawabannya baik di

dalam Laporan Realisasi Anggaran

dan jika memang diharuskan juga

di dalam Neraca (lihat

substansinya).

Masalah yang dihadapi oleh

kementerian negara/lembaga

berkenaan dengan kegiatan

renovasi aset tetap bukan milik

pada umumnya meliputi 5 hal,

yaitu:

1. Siapa yang harus mencatat/

mengkapitalisasi biaya-biaya

yang dikeluarkan untuk

kegiatan renovasi tersebut?

Apakah pihak yang memiliki

aset tetap atau satuan kerja

yang menggunakan aset tetap

tersebut?

2. Di klasifikasi belanja manakah

seharusnya biaya-biaya

kegiatan renovasi tersebut

dianggarkan?

3. Bagaimana apabila terdapat

pengeluaran selain Belanja

Modal yang digunakan untuk

membiayai kegiatan renovasi

aset tetap bukan milik?

4. Bagaimana penyajiannya di

dalam laporan keuangan?

5. Bagaimana pelaporan kegiatan

renovasi aset tetap bukan milik

yang belum selesai pada

tanggal pelaporan?

Untuk memberikan kepastian

kepada kepada kementerian

negara/lembaga mengenai

pencatatan dan penyajian kegiatan

renovasi terhadap aset tetap yang

bukan milik, Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan telah

menerbitkan Buletin Teknis Nomor

04 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Belanja

Pemerintah. Di dalam bab V Buletin

Teknis Nomor 04 diatur hal-hal

terkait dengan kegiatan renovasi
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terhadap aset tetap bukan milik,

yaitu:

1. Apabila renovasi di atas

meningkatkan manfaat

ekonomis gedung, misalnya

perubahan fungsi gedung dari

gudang menjadi ruangan kerja

dan kapasitasnya naik, maka

renovasi tersebut dikapitalisasi

sebagai Aset Tetap-Renovasi.

Apabila renovasi atas aset tetap

yang disewa tidak menambah

manfaat ekonomis, maka

dianggap sebagai Belanja

Operasional. Aset Tetap-

Renovasi diklasifikasikan ke

dalam Aset Tetap Lainnya oleh

instansi yang melakukan

renovasi.

2. Apabila manfaat ekonomis

renovasi tersebut lebih dari satu

tahun buku, dan memenuhi

butir 1 di atas, biaya renovasi

dikapitalisasi sebagai Aset

Tetap-Renovasi, sedangkan

apabila manfaat ekonomi

renovasi kurang dari 1 tahun

buku, maka pengeluaran

tersebut diperlakukan sebagai

Belanja Operasional tahun

berjalan.

Berdasarkan pernyataan di

dalam Buletin Teknis Nomor 04

tersebut, kita dapat menjawab tiga

pertanyaan mendasar dari

kementerian negara/lembaga di

atas, yaitu:

1. Unit yang melakukan

kapitalisasi atas biaya-biaya

yang dikeluarkan dalam

kegiatan renovasi aset tetap

yang bukan milik adalah unit

yang melakukan kegiatan

renovasi/yang menggunakan

aset tetap tersebut dengan

memperhatikan persyaratan

kapitalisasi atas pengeluaran-

pengeluaran setelah perolehan

aset tetap, yaitu:

a. Pengeluaran tersebut meng-

akibatkan bertambahnya

masa manfaat, kapasitas,

kualitas dan volume aset

tetap dan manfaat ekonomi-

nya lebih dari dua belas

bulan/satu tahun buku.

b. Pengeluaran tersebut

memenuhi batasan minimal

nilai kapitalisasi aset tetap.

Ketentuan mengenai

batasan minimal kapitalisasi

aset tetap mengacu kepada

ketentuan di dalam lampiran
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7 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor

120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan Barang

Milik Negara, yaitu:

 Pengeluaran untuk per

satuan peralatan dan

mesin, dan alat olah

raga yang sama dengan

atau lebih dari Rp

300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah), dan

 Pengeluaran untuk

gedung dan bangunan

yang sama dengan atau

lebih dari Rp

10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah).

 Nilai Satuan Minimum

Kapitalisasi Aset Tetap

dikecualikan terhadap

pengeluaran untuk

tanah, jalan/irigasi/

jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi

perpustakaan dan

barang bercorak

kesenian.

2. Apabila persyaratan kapitalisasi

sebagaimana dijabarkan pada

poin 1 dipenuhi, biaya-biaya

untuk kegiatan renovasi

tersebut dianggarkan pada

Belanja Modal aset tetap terkait.

Apabila persyaratan kapitalisasi

aset tetap tersebut tidak

dipenuhi maka dianggarkan

pada Belanja Barang.

3. Apabila terdapat pengeluaran

selain Belanja Modal yang

terlanjur digunakan untuk

membiayai kegiatan renovasi

aset tetap bukan milik, maka

harus dilihat substansinya.

Apabila substansi keluaran dari

kegiatan tersebut memenuhi

ketentuan pada poin 1, maka

pengeluaran tersebut harus

dikapitalisasi sebagai Aset

Tetap-Renovasi dan

diungkapkan secara jelas di

dalam CaLK mengenai sumber

dana serta alasan

kapitalisasinya.

4. Aset Tetap-Renovasi disajikan

di dalam neraca sebagai Aset

Tetap Lainnya. Penjelasan rinci

atas Aset Tetap-Renovasi harus

diungkapkan di dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

5. Atas Aset Tetap-Renovasi yang

belum selesai pada tanggal

pelaporan disajikan di dalam

neraca sebagai Konstruksi
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dalam Pengerjaan sebesar nilai

yang dapat dikapitalisasi dan

diungkapkan secara rinci di

dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila Aset Tetap-

Renovasi tersebut sudah

selesai/siap digunakan, KDP

terkait dieliminasi dari neraca

dan Aset Tetap-Renovasi

dicatat sebesar seluruh nilai

yang dapat dikapitalisasi.

PENCATATAN

Berdasarkan dokumen

sumber yang sah (SPM/SP2D,

SPK, BAST, Faktur, Kuitansi, dll),

Aset Tetap-Renovasi yang sudah

selesai diakui dan dicatat oleh

satuan kerja menggunakan media

Memo Penyesuaian (MP) melalui

aplikasi Sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) pada menu Jurnal

Aset. Jurnal untuk mencatat Aset

Tetap-Renovasi adalah sebagai

berikut:

131911

321211

Dr. Aset Tetap dalam

Renovasi

Cr. Diinvestasikan dalam

Aset Tetap

xxxx

xxxx

Aset Tetap – Renovasi untuk saat

ini belum diproses di dalam SIMAK-

BMN. Namun sangat

direkomendasikan untuk diungkap-

kan di dalam Catatan Ringkas BMN

agar tidak ada informasi yang

hilang dalam rangka manajemen

dan pertanggungjawaban penge-

lolaan barang milik negara.

PELAPORAN

Aset Tetap dalam Renovasi

(131911) merupakan komponen

dari Aset Tetap Lainnya (1319)

sehingga di dalam neraca disajikan

sebagai berikut:

ASET

ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya

xxxx

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA

DIINVESTASIKAN

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

xxxx

Membaca face neraca tentu

sangatlah tidak cukup untuk

mengetahui posisi aktual dari Aset

Tetap – Renovasi. Oleh karena itu

dalam rangka pengungkapan yang

memadai, bagi satuan kerja yang

memiliki Aset Tetap-Renovasi

harus mengungkapkan secara rinci

di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Pengungkapan rinci



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 6

dibuat pada saat membuat

penjelasan atas pos-pos neraca

(penjelasan atas pos Aset Tetap

Lainnya).

Penjelasan atas pos Aset

Tetap Lainnya di atas harus

mengungkapkan keberadaan Aset

Tetap–Renovasi, alasan

manajemen/instansi melakukan

kegiatan tersebut, rencana masa

depan manajemen/instansi

terhadap aset tersebut, item-item

beserta jumlah/nilainya (per item

maupun keseluruhan), kondisi, dan

informasi lainnya yang relevan

untuk pertanggungjawaban dan

pengambilan keputusan.

Dalam hal instansi

bersangkutan sudah tidak

memerlukan atau mengakhiri

sewa/pinjam pakai gedung kantor,

maka instansi dimaksud dapat

menyerahkan aset tetap-renovasi

kepada instansi yang memilikinya

sehingga nilai perolehan dari aset

tetap yang dimilikinya bertambah

sejumlah nilai aset tetap renovasi.

Selain itu instansi yang

menggunakan gedung kantor di

atas harus melakukan

penghapusan sebelum meng-

hilangkan pencatatan dan

pelaporan aset tetap renovasi dari

neracanya. Setelah proses

penghapusan dan penyerahannya

selesai, tanggung jawab pencatatan

dan pelaporan selanjutnya berada

di tangan instansi yang memiliki

gedung kantor tersebut.

Permasalahan yang tersisa

dari pengalihan ini adalah

perlakuan atas proses peng-

hapusannya yang disamakan

dengan proses penghapusan

lainnya. Seharusnya untuk

pengalihan ini proses dimaksud

dapat lebih dipercepat tanpa

mengurangi unsur kehati-hatian di

dalamnya, mengingat aset yang

dialihkan masih digunakan untuk

kepentingan tupoksi pemerintah

secara keseluruhan.

(Joko Supriyanto, staf pada

Direktorat APK)
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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN

etelah empat kali amandemen UUD 1945, ketatanegaraan Indonesia

mengalami perubahan ditandai dengan lahirnya lembaga negara

independen (independent regulatory agencies) dan membengkaknya

jumlah lembaga negara non struktural (executive branch agencies). Identifikasi

atas lembaga-lembaga ini sangat diperlukan karena berimbas pada beban

yang harus ditanggung negara untuk membiayainya. Tulisan berikut menyoroti

tentang eksistensi lembaga-lembaga ini sekaligus contoh-contoh dari lembaga

dimaksud.

Lembaga negara independen

merupakan organ negara di luar

cabang kekuasaan eksekutif,

legislatif maupun yudikatif yang

eksistensi dan fungsinya diatur

dalam UUD untuk saling

mengawasi dan mengimbangi di

antara lembaga negara. Mahkamah

Konstitusi, Dewan Perwakilan

Daerah, Komisi Yudisial dan Komisi

Pemilihan Umum merupakan

contoh dari lembaga negara

independen di Indonesia.

Sedangkan lembaga negara non

struktural merupakan bagian

eksekutif (berada di bawah atau

bertanggung jawab kepada

presiden atau menteri) namun

bukan merupakan struktur/bagian

dari kementerian, departemen

maupun lembaga pemerintah non

departemen. Eksistensi dan

fungsinya diatur dalam UU, PP,

Keppres maupun Peraturan

Presiden. Pembentukan lembaga

negara non struktural dimaksudkan

untuk membantu pemerintah

menangani masalah yang belum

bisa dilaksanakan dan diselesaikan

oleh lembaga negara formal.

Keberadaan komisi negara

independen dan lembaga negara

non struktural sering dikaitkan

dengan kecenderungan global

masa transisi pasca pemerintahan

otoriter yaitu merebaknya pendirian

S



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 8

lembaga baru akibat lunturnya

kepercayaan publik atas lembaga

konvensional. Hadirnya lembaga

baru diharapkan memberikan

kinerja baru yang lebih terpercaya.

Dalam konteks Indonesia,

pandangan tersebut tidak

sepenuhnya benar terutama

menyangkut lembaga negara non

struktural (lihat Lampiran 1). Dari 76

lembaga negara non struktural

yang sampai saat ini masih aktif, 20

lembaga lembaga di antaranya

sudah ada pada masa pemerin-

tahan Presiden Soeharto, antara

lain KORPRI, Lembaga Sensor

Film (LSF) dan Otorita Asahan. Dari

jumlah di atas, sebanyak 21

lembaga dibentuk semasa Orde

Lama dan Baru, serta 55 lembaga

dibentuk pada masa Orde

Reformasi.

Ada kecenderungan setiap

pemerintahan selalu menambah

jumlah lembaga baru, sementara

untuk membubarkan atau

merampingkan lembaga tersebut

tidak mudah mengingat proses

pembentukannya umumnya berda-

sarkan amanat UU. Sehingga untuk

merevisi UU tersebut harus melalui

persetujuan DPR. Namun demikian,

dari waktu ke waktu perampingan

terus dilakukan. Dua di antaranya

yang dibubarkan pada masa

Presiden Abdurrahman Wahid

adalah Dewan Ekonomi Nasional

dan Dewan Pembina Industri

Strategis.

Istilah non struktural

(selanjutnya dalam tulisan ini

disebut lembaga non struktural/

independen – LNSI) dikaitkan

dengan tidak adanya hubungan

organisatoris antara lembaga ini

dengan Kementerian/Lembaga

(K/L) selain hubungan kerja

meskipun pendanaannya

menginduk ke K/L. Istilah tersebut

secara eksplisit juga diungkap

dalam peraturan perundangan yang

membentuknya. Sedangkan kata

“independen” atau mandiri menjadi

kata tambahan untuk pembentukan

lembaga tertentu. Biasanya

dikaitkan dengan keterlibatan

pihak-pihak di luar pemerintahan

seperti: praktisi, pakar dan tokoh

masyarakat dalam komposisi

keanggotaan atau pengurus LNSI.

Nomenklatur lembaga itu

bermacam-macam, ada akademi,

badan, dewan, komisi, komite,

konsil, korps, lembaga, otorita, dan
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unit kerja. Kesekretariatan LNSI

biasanya berada di departemen

atau instansi resmi pemerintah

yang sudah ada sebelumnya,

sedangkan pegawai seluruhnya

berasal atau merupakan pinjaman

dari kementerian negara/lembaga.

Gaji pegawai sekretariat LNSI

sebagai pegawai negeri sipil (PNS)

tetap dibayar oleh instansi asal,

sedangkan dari LNSI biasanya

mereka mendapat tunjangan

tambahan.

Dari 76 lembaga tersebut,

hampir sepertiganya (25 lembaga)

merupakan amanat yang tertulis

dalam Undang-Undang. Dalam

kaitan dengan amanat UU,

sebenarnya masih terdapat 6

lembaga yang menurut UU harus

dibentuk namun sampai sekarang

belum terbentuk atau masih dalam

proses pembentukan yaitu: Dewan

Sumber Daya Air Nasional, Dewan

Hak Cipta, Dewan Pertimbangan

Pembangunan Perikanan Nasional,

Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, dan Dewan Energi

Nasional. Menilik legalitas

pembentukannya, sebanyak 20 %

dibentuk berdasarkan peraturan

pemerintah. Sedangkan yang

dibentuk berdasarkan keputusan

presiden sebanyak 66% dan 14 %

berdasarkan peraturan presiden.

Tidak jelas apakah perbedaan

dasar hukum itu menunjukkan

adanya perbedaan tingkat

kewibawaan lembaga non struktural

tersebut. Bagaimana pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBN oleh

komisi negara independen dan

LNSI?

Akuntansi atas transaksi

keuangan lembaga non

struktural/independen mayoritas

sudah dikonsolidasikan dalam

laporan keuangan kementerian

negara/lembaga. Berdasarkan

inventarisasi sementara terdapat 25

lembaga non struktural/independen

yang menjadi satuan kerja atau

entitas akuntansi, yaitu unit

pemerintahan Pengguna Anggaran

yang berkewajiban menyeleng-

garakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas

pelaporan. Kepala Sekretariat atau

kepala satuan kerja LNSI biasanya

merupakan pejabat struktural K/L

yang menaungi dan bertindak

sebagai kuasa Pengguna

Anggaran. Dengan demikian,
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sebagai entitas akuntansi berlaku

ketentuan pasal 27 ayat 1 PP

8/2006 bahwa Kepala satuan kerja

sebagai kuasa Pengguna Anggaran

di lingkungan kementerian

negara/lembaga menyampaikan

Laporan Keuangan dan Kinerja

interim sekurang-kurangnya setiap

triwulan kepada menteri/pimpinan

lembaga. Selanjutnya, menteri/

pimpinan lembaga menyusun

Laporan Keuangan dan Kinerja

interim kementerian negara/

lembaga berdasarkan Laporan

Keuangan dan Kinerja interim

Kuasa Pengguna Anggaran dan

menyampaikannya kepada Menteri

Keuangan, Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan

Nasional, dan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dari 76 LNSI yang berhasil di

inventarisasi, baru 55 LNSI yang

diperoleh data/laporan

keuangannya. Kecuali Badan

Pengelola Kompleks Kemayoran,

Badan Pengelola Gelora Bung

Karno dan Otorita Asahan, hampir

100% anggarannya dibiayai APBN,

baik langsung maupun tidak, dalam

arti melalui departemen yang

menaungi/terkait atau melalui

Bagian Anggaran (BA) 069 -

Belanja Lain-lain. Sebagian kecil

memperoleh tambahan pendanaan

non APBN dari imbalan atas

pelaksanaan tugas, hibah langsung

dari luar negeri atau hasil

pengelolaan aset negara.

Selama tahun 2007, alokasi

APBN untuk LNSI sebesar Rp

2,345 triliun dengan realisasi Rp

1,973 triliun. Lima besar pengguna

APBN berturut-turut: Lembaga

Penyiaran Publik (LPP) RRI, LPP

TVRI, Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau Batam,

Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang, dan

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH

Migas). Total aset LNSI sebesar Rp

24,697 triliun. Pemilk aset terbesar

berturut-turut: Badan Pengelola

Gelora Bung Karno, Badan

Pengelola Kompleks Kemayoran,

Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam, LPP RRI,

LPP TVRI, BPH Migas. Laporan

keuangan LNSI belum bisa

disajikan sepenuhnya. Hal ini

antara lain akibat belum adanya

mekanisme dan peraturan yang

jelas menyangkut pertanggung
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jawaban pelaksanaan APBN bagi

LNSI karena itu perlu dikaji sistem

pertanggungjawabannya yang dihu-

bungkan dengan ketatanegaraan

Indonesia.

Mayoritas LNSI (48 buah)

merupakan lembaga yang

pendanaannya bergabung dengan

kegiatan K/L dan bukan merupakan

satker tersendiri. Implikasinya, bisa

kemungkinan terjadi tumpang tindih

tugas/wewenang antara K/L

dengan LNSI. Pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBN baik

untuk laporan keuangan maupun

laporan kinerja berada di K/L,

bukan dilakukan oleh LNSI sebagai

lembaga. Hal ini berpotensi

menyebabkan inefisiensi anggaran,

tidak efektifnya fungsi dan peran

lembaga tersebut. Tiadanya

laporan kinerja dan laporan

keuangan LNSI menyulitkan audit

kinerja dan audit keuangan

kelembagaan untuk menentukan

apakah suatu LNSI memang layak

untuk terus eksis dan menyulitkan

penilaian akuntabilitas lembaga

tersebut.

Untuk itu perlu ditata secara

jelas dan tegas keberadaan

lembaga yang menjamur tersebut

antara lain dengan:

1. Mendorong K/L yang menaungi

LNSI agar segera mengajukan

satker baru yang menaungi

LNSI. Dari sisi LNSI sendiri

sudah banyak masukan baik

secara lisan maupun tertulis

tentang keinginan menjadi

satker sendiri seperti yang

disampaikan oleh Komisi

Penanggulangan AIDS

Nasional melalui surat Nomor:

088/SET/KPA/II/2008 tanggal

29 Februari 2008 yang

berharap di masa mendatang

bisa memiliki Satuan Kerja

tersendiri agar upaya

pencegahan dan penang-

gulangan AIDS lebih intensif,

menyeluruh, terpadu dan

terkoordinasi. Harapan yang

kurang lebih sama juga

dikemukakan oleh Komisi

Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan.

2. Mendorong koordinasi yang

intensif antara Kantor Meneg

PAN yang mengurus

administrasi atau aspek

kelembagaan lembaga non

struktural yang ada sekarang
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ini, kementerian negara/

lembaga terkait dan Depkeu

c.q. Direktorat Jenderal

Anggaran yang memproses

permohonan satker baru dan

mengatur alokasi anggarannya

serta Direktorat Jenderal

Perbendaharaan menyangkut

pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan.

3. Memantau setiap perkem-

bangan keluarnya peraturan

perundang-undangan baru

berkaitan dengan pembentukan

lembaga baru. Kementerian

negara/lembaga terkait dan

LNSI diharapkan bersikap pro

aktif mengajukan permohonan

menjadi satker baru.

4. Mengantisipasi ketidaksesuaian

antara waktu pembentukan

LNSI baru dan waktu

persetujuan anggaran. Misal,

LNSI terbentuk bulan Oktober,

sementara APBN disyahkan

bulan Oktober sehingga sampai

beberapa bulan berikutnya

lembaga tersebut tidak bisa

beroperasi atau terlantar. Bila

LNSI lahir beberapa bulan

sebelum UU APBN disyahkan,

tidak ada masalah dalam

alokasi anggaran karena sudah

diakomodasi dalam APBN

tahun berikutnya atau setelah

diajukan pembahasan APBN

Perubahan (APBN-P).

Dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN melalui laporan

keuangan dan laporan kinerja serta

audit laporan keuangan dan audit

kinerja, kesan masyarakat bahwa

pembentukan LNSI baru hanya

akan membebani anggaran negara

dan dikhawatirkan memindahkan

tanggung jawab negara ke dalam

cakupan wilayah yang lebih kecil,

perlahan-lahan dikurangi. Hal yang

perlu disadari adalah persoalan

sebenarnya bukan terletak pada

sedikit atau banyaknya jumlah LNSI

melainkan apakah kegiatan yang

dilaksanakan oleh lembaga

tersebut tumpang tindih atau tidak

dengan kegiatan lembaga

konvensional. Selain itu yang tidak

kalah pentingnya adalah apakah

uang yang dikeluarkan negara

untuk kegiatan LNSI tersebut

sebanding dengan kinerja yang

dihasilkan.
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PELAPORAN KEUANGAN LNSI

Secara umum, keberadaan

LNSI ini mulai terlaporkan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) 2007, meskipun

harus diakui bahwa angka yang

disajikan belum melalui sistem

akuntansi yang terstruktur. Akan

tetapi, hal ini patut disyukuri

mengingat transparansi yang

diinginkan sudah mulai

diakomodasi. Pelaporan keuangan

LNSI selama ini sebagian masih

menggunakan SAI untuk lembaga

yang mendapatkan kucuran dana

APBN dan/atau menginduk pada

instansi pemerintah lainnya serta

ada yang belum terlaporkan. Mulai

tahun 2008, pelaporan keuangan

LNSI ini sesuai dengan PMK

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

SAPP diharapkan dapat dikelola

dalam kerangka Sistem Akuntansi

Badan Lainnya.

Informasi dalam LKPP 2007

yang ada saat ini baru berkisar

pada hal-hal mendasar seperti

realisasi anggaran, aset, dan

kewajiban. Dalam hal realisasi

anggaran, yang ingin diketahui

antara lain pagu dana dan realisasi

per jenis belanja. Selain itu juga

dilaporkan penerimaan yang

bersumber dari non APBN, seperti

pendapatan hibah (lihat Lampiran 2

dan Lampiran 3). Selanjutnya,

pelaporan dimaksud juga untuk

mengetahui kondisi aset, ekuitas

dana, dan kewajiban dari LNSI

bersangkutan (lihat Lampiran 4).

(M. Syahrul Fuady, kepala seksi

pada Direktorat APK)



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 14

Lampiran 1. Daftar Nama LNSI

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

2. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)

3. Badan Pengusahaan KawasanSABANG (BPKS)

4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

5. BAPERTARUM-PNS

6. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

7. BPP-SPAM

8. Badan Pemukiman Nasional

9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

10. Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK)

11. Gelanggang Olahraga Bung Karno (BP GBK)*

12. Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam

13. Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa

14. Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB

15. Badan Pengelola KAPET Sasamba

16. Badan Pengelola KAPET Batulicin

17. Badan Pengelola KAPET Parepare

18. Badan Pengelola KAPET Bukari

19. Badan Pengelola KAPET Batui

20. Badan Pengelola KAPET Manado

21. Badan Pengelola KAPET Bima

22. Badan Pengelola KAPET Mbay

23. Badan Pengelola KAPET Seram

24. Badan Pengelola KAPET Biak

25. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

26. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

27. Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)

28. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)

29. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

30. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)

31. Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal

32. Dewan Pers

33. Dewan Gula Indonesia (DGI)

34. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

35. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

36. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

37. Dewan Pertimbangan Presiden (DPP)

38. Dewan Riset Nasional (DRN)
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39. Dewan Buku Nasional

40. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)

41. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DETIKNAS)

42. KOMNAS PEREMPUAN

43. Dewan Pengupahan Nasional (DPN)

44. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

45. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

46. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

47. Komisi Ombudsman Nasional (KON)

48. Komisi Nasional Lanjut Usia

49. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

50. Komisi Banding Merk

51. Komisi Banding Paten

52. Komisi Hukum Nasional RI (KHN)

53. Komisi Kepolisian Nasional

54. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

55. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

56. Komite Akreditasi Nasional KAN)

57. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

58. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

59. Komite Aksi Nasional KAN-PBPTA

60. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

61. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

62. Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)

63. Komite Nasional Flu Burung (KOMNAS FBPI)

64. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

65. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

66. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

67. Lembaga Sensor Film (LSF)

68. Lembaga Penyiaran Publik TVRI

69. Lembaga Penyiaran Publik RRI

70. Lembaga Koordinasi Penyandang Cacat

71. Lembaga Kerjasama Tripartit

72. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)

73. Otorita Asahan

74. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

75. Sekretariat Pengadilan Pajak

76. UKP3R
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Lampiran 2.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED

PAGU DIPA DAN REALISASI ANGGARAN TA. 20XX

Per 31 Desember 20XX

No
Nama

Lembaga

APBN

TA 2007

Realisasi
Jumlah

realisasi
% Sisa %Belanja

pegawai

Belanja

barang

Belanja

modal
Subsidi

Bantuan

sosial

Belanja

lain-lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 17

Lampiran 3.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED

PENERIMAAN NON APBN TAHUN ANGGARAN 20XX

Per 31 Desember 20XX

No Nama Lembaga

Penerimaan Non APBN

Jumlah
Hibah Sumbangan

Pihak Lain

yang Tidak

Mengikat

Sumber

Usaha Lain

yang Sah

Bantuan

Pemerintah

Daerah

Imbalan atas

Pelaksanaan

Tugas dan

Fungsi

Dalam

Negeri
Luar Negeri

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(3+4+5+6+7+8)
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Lampiran 4.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 20XX

No
Nama

Lembaga

Aset

Lancar

Aset

Tetap

Aset

Lancar

Total

Aset

Kewajiban

Jangka

Pendek

Kewajiban

Jangka

Panjang

Total

Kewajiban

Ekuitas

Dana

Lancar

Ekuitas

Dana

Investasi

Total

Ekuitas

Dana

Total

Kewajiban

dan

Ekuitas

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(9+12)



Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 4

Halaman | 19

PERLAKUAN BELANJA LAIN LAIN DALAM KONTEKS

SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA

nggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam

upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu

dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam

proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan

pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor

21 tahun 2004 tentang Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga merupakan

peraturan turunan dari UU Nomor

17/2003 yang mengamanatkan

Pemerintah untuk memperbaiki

penyelenggaraan pemerintahan

dan memulai menetapkan

penggunaan anggaran berbasis

kinerja. Untuk memenuhi ketentuan

ini, setiap kementerian

negara/lembaga dituntut

mempunyai program dan kegiatan

yang jelas dengan indikator kinerja

yang terukur sehingga dapat

dialokasikan sumber daya,

termasuk anggaran sesuai dengan

prestasi yang akan dicapai. Oleh

karena itu anggaran yang disetujui

DPR adalah terinci sampai dengan

unit organisasi, fungsi, program,

kegiatan, dan jenis belanja

sebagaimana diatur dalam UU No.

17/2003 pasal 15 ayat (5).

Ketentuan tentang anggaran

ini telah diatur pula dalam PP No.

20/2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah. Dalam Peraturan

Pemerintah ini selain diatur

anggaran berbasis kinerja juga

diatur penyatuan anggaran (unified

budget). Dengan penyatuan ini

Pemerintah bermaksud

menyatukan anggaran rutin dan

pembangunan serta mengatur

A
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keterkaitan antara kebijakan,

perencanaan, penganggaran,

pertanggungjawaban, serta

evaluasi anggaran.

Sehubungan dengan

ditetapkannya klasifikasi Belanja

Negara yang mengacu pada UU

No. 17 tahun 2003 dan

menyesuaikan pada Government

Finance Statistics (GFS) Manual

2001 berdasarkan prinsip-prinsip

dasar pengelolaan keuangan

Negara yang baik (best practices).

Klasifikasi belanja negara tersebut

mencakup Jenis Belanja.

Klasifikasi jenis belanja selanjutnya

tertuang di dalam PMK

91/PMK.05/2007 tentang Bagan

Akun Standar yakni sebagai

berikut:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

4. Belanja Bunga

5. Belanja Subsidi

6. Belanja Hibah

7. Bantuan Sosial

8. Belanja lain-lain

Pelaksanaan anggaran yang

disusun dengan klasifikasi

sebagaimana diuraikan di atas

harus dicatat dalam sistem

akuntansi dengan klasifikasi

anggaran yang sama untuk tujuan

pengendalian anggaran,

pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Salah satu dari Jenis Belanja

tersebut adalah kelompok Belanja

Lain-lain yang didefinisikan sebagai

Pengeluaran/belanja pemerintah

pusat yang sifat pengeluarannya

tidak dapat diklasifikasikan ke

dalam pos-pos pengeluaran diatas.

Pengeluaran ini bersifat tidak biasa

dan tidak diharapkan berulang

seperti penanggulangan bencana

alam, bencana sosial dan

pengeluaran tidak terduga lainnya

yang sangat diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah.

Pada prakteknya terjadi

perbedaan sudut pandang yang

bervariasi terhadap penggunaan

Anggaran Belanja Lain-lain dalam

konteks penganggaran dan

pelaksanaan anggaran sehingga

menimbulkan permasalahan yang

berkelanjutan dalam pelaporannya.

Permasalahan ini semakin
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membesar tatkala terdapat praktek

di mana:

 Bagian Anggaran (BA 069)

yang mewadahi pengeluaran

yang sifatnya tidak biasa dan

tidak diharapkan berulang

seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial

dan pengeluaran tidak terduga

lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah

dengan kode Mata Anggaran

58xxxx, masih ditemukan

adanya Pengeluaran/Belanja

dengan Mata Anggaran di luar

ketentuan tersebut.

 Pengeluaran/Belanja Lain-lain

dijadikan sebagai Bagian

Anggaran Lain-lain (BA 069),

dimana Bagian Anggaran

adalah merupakan suatu unit

organisasi (kementerian

negara/lembaga) yang

melaksanakan suatu fungsi

tertentu dalam pencapaian

tugas Pemerintah dan bukan

merupakan pengeluaran/

belanja.

 Terdapat kegiatan tertentu yang

tertuang dalam rincian

pengeluaran/belanja yang

sudah terencana dan dapat

dibebankan ke dalam anggaran

kementerian negara/lembaga

masih dianggarkan dalam

Bagian Anggaran Belanja Lain-

lain.

Sehubungan dengan itu kami

mencoba meluruskan pemahaman

dimaksud sehingga tujuan dari BA

069 sebagai mata anggaran

tersendiri digunakan dengan tepat

sesuai dengan konsep awalnya.

Belanja Lain-lain menurut

definisi sesungguhnya sudah jelas

peruntukannya dan dapat

dibedakan dalam 3 (tiga) kategori

utama yaitu:

1. Pengeluaran/belanja peme-

rintah pusat yang tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam pos-

pos belanja pegawai, belanja

barang, belanja modal, belanja

bunga, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial,

dan belanja daerah.

2. Pengeluaran/belanja yang

sifatnya tidak biasa dan tidak

diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam,

bencana sosial.
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3. Pengeluaran/belanja tidak

terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan

pemerintah.

Dengan demikian dapat kita

simpulkan bahwa dalam Bagian

Anggaran Belanja Lain-lain tidak

diperbolehkan adanya mata

anggaran untuk belanja pegawai

(51xxxx), belanja barang (52xxxx),

belanja modal (53xxxx), belanja

bunga (54xxxx), belanja subsidi

(55xxxx), belanja hibah (56xxxx),

belanja bantuan sosial (57xxxx).

Jika terjadi pengeluaran yang

sifatnya seperti belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal,

belanja bunga, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan

sosial, dan belanja daerah, maka

menggunakan mata anggaran

Belanja Lain-lain (58xxxx) dengan

menguraikan detail jenis belanja

dalam RKA-K/L dan Petunjuk

Operasional Kegiatan.

Sebagai contoh di dalam

Bagian Anggaran 069

dikeluarkan belanja untuk

membiayai honorarium,

perjalanan dinas, dan

pembelian aset tidak

diperkenankan menggunakan

Mata Anggaran masing-masing

jenis belanja tersebut tetapi

menggunakan mata anggaran

Belanja Lain-lain (58xxxx).

Dengan rincian masing-masing

pengeluaran sebagai berikut:

MA Uraian Jumlah

5811xx Belanja Lain - lain XXXX

Pembayaran honorarium XXXX

Pengeluaran perjalanan dinas XXXX

Pembelian kendaraan operasional XXXX
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Jika terdapat Aset Tetap yang

diperoleh dari Belanja Lain-lain

tersebut, maka Aset Tetap

tersebut dibukukan dalam

Neraca dan dalam Laporan

BMN BA 069 sebelum

diserahkan kepada pihak lain.

Untuk memudahkan

pemahaman lebih lanjut dari sifat

Belanja Lain-lain tersebut dapat kita

kategorikan sebagai berikut:

1. Belanja Lain-lain untuk Dana

Cadangan.

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran

dalam rangka pembentukan

dana cadangan yang sifatnya

jangka panjang dan mendesak

yang pembebanannya tidak

dimungkinkan kedalam

anggaran kementerian

negara/lembaga, antara lain

Cadangan Umum, Cadangan

Dana Reboisasi.

2. Belanja Lain-lain untuk

Lembaga Non Departemen

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran

dalam rangka operasional unit

unit atau lembaga yang bukan

merupakan instansi vertikal

kementerian negara/lembaga,

dan tidak dimungkinkan

dibebankan ke dalam anggaran

kementerian negara/lembaga

yang antara lain berupa belanja

untuk KONI, RRI, dan TVRI.

3. Belanja Lain-lain Jasa

Pelayanan

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran

dalam rangka pengeluaran jasa

pelayanan yang diberikan oleh

pihak lain yang bukan

merupakan instansi vertikal

kementerian negara/lembaga

dan tidak dimungkinkan

dibebankan ke dalam anggaran

kementerian negara/lembaga

yang antara lain berupa belanja

untuk jasa surveyor, jasa

perbendaharaan yang

pelaksanaannya seharusnya

dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara dengan

membebankan pada Bagian

Anggaran BUN (BA 999).

4. Belanja Lain-lain Bendahara

Umum Negara

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran
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Bendahara Umum Negara yang

tidak dimungkinkan dibebankan

kedalam anggaran kementerian

negara/lembaga, antara lain

belanja untuk selisih kurs,

kerjasama internasional dan

klaim pihak ketiga yang

pelaksanaannya seharusnya

dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara dengan

membebankan pada Bagian

Anggaran BUN.

5. Belanja Lain-lain Tanggap

Darurat

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran

yang sifatnya mendesak,

darurat, dan tidak direncanakan

terjadinya, yang tidak

dimungkinkan dibebankan pada

anggaran kementerian

negara/lembaga yang antara

lain belanja untuk becana alam

dan bencana sosial yang

pelaksanaannya seharusnya

dilakukan oleh unit-unit yang

ditunjuk.

6. Belanja Lain-lain Lainnya

Kelompok belanja ini dibentuk

untuk menampung pengeluaran

yang sifatnya adhoc dan

mendesak yang belum

direncanakan terjadinya, yang

bertujuan untuk mendukung

kegiatan unit pemerintahan

tertentu yang tidak

dimungkinkan dibebankan

kedalam anggaran kementerian

negara/lembaga.

Dengan demikian diusulkan

untuk mengklasifikasikan kembali

kelompok Belanja Lain-Lain

tersebut sebagaimana tersebut

dalam Lampiran 1.

KEDUDUKAN BELANJA LAIN-

LAIN (BA 069) MENURUT PMK

171/PMK.05/2007

Dalam rangka memperbaiki

akuntabilitas pengelolaan Bagian

Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan (BAPP) telah dilakukan

penetapan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan BAPP. Sistem

ini telah diatur secara jelas di dalam

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat. Akan

tetapi, dalam pelaksanaannya

masih terdapat kesulitan untuk

menghasilkan data yang akurat dan

andal secara berjenjang. Kesulitan
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terutama disebabkan oleh belum

dipahaminya substansi pengelolaan

BAPP yang merupakan wewenang

Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara,

sehingga sudah selayaknya

pengelolaannya berada di bawah

kendali Menteri Keuangan.

Kesulitan lainnya dikarenakan oleh

karakteristik transaksi BAPP yang

tersebar di banyak unit organisasi

di lingkungan Departemen

Keuangan maupun di kementerian

negara/lembaga. Penyebaran ini

membuat penanggung jawab/kuasa

pengguna anggaran dari masing-

masing BAPP menjadi tidak jelas.

Hal lain yang perlu dicermati adalah

adanya mekanisme di luar APBN

dalam pengelolaan keuangan

BAPP yang tidak sesuai dengan

semangat reformasi pengelolaan

keuangan negara.

Oleh karena itu, dalam

konsepsi Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat dimunculkan

konsep Sistem Akuntansi

Bendahara Umum Negara.

Pemunculan sub sistem ini

setidaknya dimaksudkan untuk:

1. Mendudukkan peran Menteri

Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara dalam

pengelolaan BAPP;

2. Membentuk pengguna

anggaran/kuasa pengguna

anggaran (entitas pelaporan/

entitas akuntansi) BAPP sesuai

tugas dan tanggung jawabnya

untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan

BAPP;

3. Mengurangi transaksi di luar

penganggaran dan sedapat

mungkin menempatkannya ke

dalam sistem penganggaran.

Lebih lanjut, wewenang

sebagai BUN membawa

konsekuensi pengelolaan BAPP

dilakukan oleh Menteri Keuangan

atau dengan kata lain Menteri

Keuangan sebagai pengguna

anggaran BAPP. Persoalan yang

kemudian muncul adalah

bagaimana mendistribusikan

wewenang tersebut ke masing-

masing unit organisasi di bawah

Menteri Keuangan karena dalam

pelaksanaannya, masing-masing

tugas mempunyai persinggungan

yang harus diatur kejelasan

perannya. Pembagian tugas

internal ini menjadi penting karena

di dalamnya terdapat tanggung-
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Lender vs BUMN/ Pemda

jawab sebagai entitas pelaporan

yang mewajibkan pembuatan

laporan keuangan sebagai

perwujudan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara.

BAPP merupakan bagian dari

kewenangan Bandahara Umum

Negara. Cakupan wewenang BUN

sebagaimana pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1/2004

tentang Perbendaharaan Negara

yang meliputi seluruh aspek

keuangan negara menempatkan

Menteri Keuangan dalam

kekuasaan yang menentukan untuk

mengelola keuangan negara.

Apabila dihubungkan dengan pasal

51 UU yang sama, wewenang ini

diikuti dengan tanggung jawab

untuk menjaga akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara

melalui penetapan sistem akuntansi

atas seluruh transaksi keuangan.

Akan tetapi jika bersandar kepada

sistem akuntansi yang ada saat ini,

kompleksitas transaksi BAPP tidak

tertampung secara menyeluruh.

Sistem yang ada hanya mengatur

akuntansi yang diselenggarakan

oleh kementerian negara/lembaga

untuk pencatatan traksaksi

belanja/pendapatan dan yang

dilakukan oleh Departemen

Keuangan dalam rangka

pengelolaan kas. Oleh karena itu,

perlu dilakukan rekonstruksi atas

sistem akuntansi yang ada

sehingga mampu mencakup

seluruh aktivitas pengelolaan

keuangan negara dan berada di

bawah Menteri Keuangan.

Konstruksi ulang atas pelaksanaan

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(SAPP) mengakibatkan perlu

ditimbulkannya suatu sistem

akuntansi bendahara umum

negara. Sistem ini akan

membawahi seluruh transaksi BUN,

yang di dalamnya termasuk

transaksi BAPP, sehingga peran

dan tanggung jawab Menteri

Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara menjadi jelas.

Konsepsi tersebut dapat

digambarkan sebagaimana

Lampiran 2.

Transaksi BAPP yang selama

ini kita kenal antara lain terdiri dari:

1. Belanja Subsidi

2. Belanja Transfer Lainnya

3. Belanja Lain-lain

4. Transfer kepada Pemerintah

Daerah
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a. Belanja Dana Perimbangan

b. Belanja Otonomi Khusus

dan Penyesuaian

5. Pengelolaan Utang

a. Pembayaran Bunga Utang

Dalam dan Luar Negeri

b. Pembayaran Cicilan Pokok

Utang Luar Negeri

c. Pembayaran Cicilan Pokok

Utang Dalam Negeri

d. Penerimaan Pembiayaan

e. Penerimaan Hibah

6. Belanja Penerusan Pinjaman

7. Belanja Penyertaan Modal

Negara

8. Belanja Penerusan Pinjaman

sebagai Hibah

9. Belanja Penerusan Hibah

10. Transaksi Khusus

a. Pengeluaran Kerjasama

Internasional

b. Pengeluaran Perjanjian

Hukum Internasional

c. Pengeluaran Koreksi dan

Pengembalian

d. Pembayaran Jasa

Perbendaharaan

e. Pembayaran PFK

f. Pendapatan Jasa

Perbendaharaan dan

Perbankan

11. Transaksi Pengelolaan PNBP

dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Anggaran c.q.

Direktorat PNBP terdiri dari:

a. PPh Migas;

b. PNBP Migas dan PNBP

Migas Lainnya;

c. Pungutan Ekspor;

d. Penerimaan Laba BUMN

Perbankan dan Non-

Perbankan.

Yang jika dikelompokkan kedalam

Bagian Anggaran akan terdiri dari:

1. BA 061 ( Belanja Bunga Utang

DN dan LN

2. BA 062 ( Belanja Subsidi dan

Transfer Lainnya)

3. BA 069 ( Belanja Lain-lain)

4. BA 070 ( Belanja Dana

Perimbangan)

5. BA 071 ( Belanja Otonomi

Khusus dan Penyesuaian)

6. BA 096 ( Pembayaran Cicilan

Pokok Utang Luar Negeri)
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7. BA 097 ( Pembayaran Cicilan

Pokok Utang Dalam Negeri)

8. BA 098 ( Penerusan Pinjaman

kepada PEMDA dan BUMN)

9. BA 099 ( Penyertaan Modal

Negara)

10. BA 101 ( Penerusan Pinjaman

sebagai Hibah)

11. BA 102 ( Penerusan Hibah)

Dari uraian tersebut dapat kita

lihat bahwa suatu belanja

(transaksi) dijadikan bagian

anggaran sehingga menimbulkan

kebingungan pemahaman dengan

konsep bagian anggaran pada

kementerian negara/lembaga. Oleh

sebab itu BAPP diusulkan

dikelompokkan dalam satu

kelompok Bagian Anggaran

tersendiri yaitu Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara (BA-

BUN) dengan kode BA 999 yang

akan mewadahi keseluruhan

transaksi yang terdapat dalam

BAPP. Kita mengetahui bersama

bahwa Belanja Lain-Lain

merupakan salah asatu bagian

terkecil dari pengeluaran BAPP

dengan kata lain secara

keseluruhan pengeluaran harus

dilakukan pengelompokkan

kedalam BA-BUN dimaksud.

Pengelompokan tersebut dapat

digambarkan sebagaimana

Lampiran 3.

KONSEPSI BAGIAN ANGGARAN

BENDAHARA UMUM NEGARA

Dengan konsepsi seperti

tersebut di atas, maka Bagian

Anggaran Belanja Lain-Lain (BA

069) yang selama ini kita kenal

akan dikelompokkan pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum

Negara (BA 999) dengan

pembedaan kode Eselon I yang

akan ditetapkan kemudian dilingkup

Departemen Keuangan.

KESIMPULAN

1. Belanja lain-lain dapat dibagi

kedalam 3 (tiga) kategori utama

yaitu:

 Pengeluaran/belanja peme-

rintah pusat yang sifat

pengeluarannya tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam

pos-pos belanja pegawai,

belanja barang, belanja

modal, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja
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hibah, belanja bantuan

sosial, dan belanja daerah.

 Pengeluaran/belanja yang

sifatnya tidak biasa dan

tidak diharapkan berulang

seperti penanggulangan

bencana alam, bencana

sosial.

 Pengeluaran/belanja tidak

terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan

kewenangan pemerintah.

2. Bagian Anggaran Lain-Lain

tidak dimungkinkan adanya

Mata Anggaran diluar Kelompok

Mata Anggaran 58 (Belanja

Lain-Lain).

3. Bagian Anggaran Lain-Lain

yang selama ini menggunakan

BA 069 dikelompokkan kedalam

Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara (BA 999)

dengan menggunakan kode

Eselon I tersendiri.

4. Untuk menghindari kerancuan

pemahaman Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga,

maka transaksi atau belanja

bukan merupakan Bagian

Anggaran sebagaimana

selama ini digunakan dalam

Bagian Anggaran Belanja Lain-

Lain.

5. Melakukan pengelompokkan

kembali jenis belanja lain-lain

kedalam kelompok belanja yang

sesuai dengan peruntukkannya

yang dibagi menjadi:

 Belanja Lain-lain untuk

Dana Cadangan.

 Belanja Lain-lain untuk

Lembaga Non Departemen.

 Belanja Lain-lain Jasa

Pelayanan BUN.

 Belanja Lain-lain Bendahara

Umum Negara.

 Belanja Lain-lain Tanggap

Darurat.

 Belanja Lain-lain.

6. Aset Tetap yang diperoleh dari

belanja lain-lain harus

dilaporkan dalam Laporan

Keuangan Bagian Anggaran

Lain-lain sepanjang belum ada

penyerahan dari Menteri

Keuangan selaku pengelola

barang.
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7. Mendudukan peran Menteri

Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara dalam

pengelolaan BAPP;

8. Membentuk pengguna

anggaran/kuasa pengguna

anggaran (entitas pelaporan/

entitas akuntansi) BAPP sesuai

tugas dan tanggung jawabnya

untuk meningkatkan akun-

tabilitas pengelolaan BAPP.

(Syaiful, kepala seksi pada

Direktorat APK)
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Lampiran 1. Klasifikasi Belanja Lain-Lain

Akun Uraian Akun

58

581

5811

58111

581111

581112

581113

581114

58112

581121

581122

581123

581124

58113

581131

581132

581133

581134

58114

581141

581142

581143

581144

581145

581146

58115

581151

58119

581191

581199

Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-Lain Dana Cadangan

Belanja Cadangan Umum

Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontinjensi)

Belanja Cadangan Dana Reboisasi

Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri

Belanja Lain-Lain Lembaga Non Departemen

Belanja KONI

Belanja Non Modal-Otorita Batam

Belanja TVRI

Belanja RRI

Belanja Lain-Lain Jasa Pelayanan BUN

Belanja Jasa Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP

Belanja Jasa Surveyor

Belanja Jasa Perbendaharaan

Belanja Jasa Pelayanan Bank Operasional

Belanja Lain-Lain BUN

Belanja Kerjasama Teknis Internasional

Belanja Pengeluaran Tak Tersangka

Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga

Belanja Dana Penunjang (PHLN)

Belanja Karena Rugi Selisih Kurs

Belanja Pengembalian Pendapatan Hibah karena Pengeluaran Ineligible

Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat

Belanja untuk Rekonstruksi Aceh

Belanja Lain-Lain

Belanja Pemilu Tahunan

Belanja Lain-Lain
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MENTERI

KEUANGAN

Selaku Pimpinan
Departemen
Keuangan

(PA)

Selaku
Bendahara Umum
Negara (SA-BUN)

Dilaksanakan oleh
Setjen Depkeu

(SAI)

Pengelola
BAPP

Pengelola Barang
(DJKN)

SIMAK-BMN

“BUN”
(SiAP)

Pengelola Utang
Pemerintah dan

Hibah

Pengelola
Investasi

Pemerintah

Pengelola
Penerusan
Pinjaman

Pengelola
Transfer ke

Daerah

Pengelola
Belanja Subsidi

dan
Belanja Lain-lain

Pengelola
Badan Lain

Pengelola
Transaksi Khusus

Dilaksanakan
DJPU

Dilaksanakan
DJKN

Dilaksanakan
DJPBN

Dilaksanakan
DJPK

Dilaksanakan
DJA

Dilaksanakan
DJPBN

Dilaksanakan
Eselon I

Depkeu

SA-UPH
061,096,097,

101,102

SA-IP
099

SA-PP
098

SA-TD
070,071

SA-BSBL
062,069

SA-BL SA-TK

Lampiran 2. Konsepsi BUN

Lender (utang)
vs BUMN/Pemda

(piutang)
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BA-BUN

999

SEKJEN
999.0x

DJA
999.0x

DJPBN
999.0x

DJPK
999.0x

DJKN
999.0x

BKF
999.0x

Transaksi
Perjanjian

Hukum
Internasional

Transaksi PNBP
Keuangan

Transaksi
Pembayaran

Subsidi

Transaksi
Belanja Lain-lain

Transaksi
Koreksi

dan
Pengembalian

Transaksi Jasa

Perbendaharaan

Transaksi PFK

Transaksi
Penerusan
pinjaman
ke BUMN

Transaksi
Kerjasama

Internasional

Transaksi
Pembayaran
Penyertaan

Modal
Pemerintah

DJPU
999.0x

Transaksi
Pembayaran
Bunga Utang
DN dan LN

Transaksi
Pembayaran
Cicilan Pokok

Utang
DN dan LN

Transaksi
Penerusan
Pinjaman

Sebagai Hibah

Transaksi
Penerusan

Hibah

Transaksi
Transfer

Ke Daerah

Transaksi
Penerusan
Hibah dan
Pinjaman

Ke PEMDA

Lampiran 3. Konsepsi BA-BUN
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KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Pengantar Redaksi:

ada tahun 2007 yang lalu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) baru yaitu PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan

Akun Standar (BAS) dan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Dengan

terbitnya kedua PMK tersebut, maka PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan

Perkiraan Standar dan PMK No. 59/PMK.06/2006 tentang SAPP, mulai tahun

2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam prakteknya, peraturan-peraturan ini belum dipahami oleh para

pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh. Oleh

karena itu, pada edisi kali ini kami menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengannya yang kami himpun selama pelaksanaan sosialisasi

kedua peraturan dimaksud. Semoga bermanfaat.

BAGAN AKUN STANDAR

Pertanyaan:

Dalam BAS sudah tidak ada lagi

mata anggaran/akun 573119,

namun dalam Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) satker-satker Dana

Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan

(DK/TP) banyak sekali yang masih

menggunakan akun tersebut.

Beberapa waktu yang lalu ada

salah satu satker yang mencairkan

SPM dengan mata anggaran

573119 dan sudah kami terbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D)-nya. Akan tetapi, pada saat

Seksi Bendum mencetak Laporan

Kas Posisi (LKP) akun belanja

tersebut tidak terbaca di aplikasi,

sehingga sementara waktu akun

573119 tersebut diubah di Aplikasi

SP2D menjadi 573111. Pertanyaan

kami, bagaimanakah solusi atas hal

tersebut?

(KPPN Marisa)

Jawaban:

Apabila ditelusuri memang masih

banyak satker yang belum

mengacu pada BAS dalam hal

penggunaan mata anggaran dalam

P
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dokumen pelaksanaan anggaran-

nya (DIPA). Seharusnya satker-

satker dimaksud sudah merujuk

BAS pada saat perencanaan

anggarannya, namun dengan

berbagai sebab hal tersebut belum

terlaksana. Untuk kesalahan di atas

KPPN seharusnya menganjurkan

satker bersangkutan untuk

melaksanakan revisi (DIPA/POK)

terlebih dahulu sebelum dilakukan

koreksi. Mengingat koreksi sudah

terlanjur dilakukan, maka KPPN

memberitahukan kepada satker

bersangkutan agar melakukan

revisi pada dokumen anggarannya

sekaligus melakukan koreksi

pembukuannya dengan ber-

pedoman pada Perdirjen

Perbendaharaan No. PER-

69/PB/2006.

Pertanyaan:

Kami menjumpai pembayaran

honor dengan menggunakan

belanja modal (mata anggaran

53XXXX) dalam SPM yang

diajukan oleh suatu satker, sesuai

dengan yang tercantum dalam

POK-nya. Apakah hal demikian

dapat dibenarkan dan sahkah

penerbitan SP2D yang dilakukan

oleh KPPN?

(Arif Idrus, KPPN Tobelo)

Jawaban:

Sesuai dengan konsep nilai

perolehan dalam Buletin Teknis

SAP 04 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Belanja

Pemerintah, maka komponen-

komponen biaya yang berhubungan

dengan perolehan suatu aset tetap

harus dianggarkan pada belanja

modal. Apabila suatu satker ingin

melakukan pembelian peralatan/

mesin, maka seluruh biaya yang

berhubungan dengannya harus

dimasukkan dalan kelompok

belanja modal, termasuk biaya

perjalanan dinas dan honor timnya.

Hal ini sudah diakomodasi dalam

peraturan mengenai BAS. Dengan

demikian, pembayaran honor

dimungkinkan menggunakan

belanja modal sepanjang biaya

tersebut memang digunakan untuk

mendapatkan aset tetap dan sudah

dialokasikan dalam dokumen

anggarannya sebagai belanja

modal.
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Pertanyaan:

Kami menginginkan penjelasan

mengenai belanja pemeliharaan

yang dikapitalisasi. Sebagai contoh

di satker kami melakukan

pembelian ban mobil untuk

pemeliharaan kendaraan dinas

roda 4 seharga Rp 500.000,00 dan

biaya pengecatan untuk

pemeliharaan gedung kantor senilai

Rp 20.000.000,00. Atas kedua jenis

belanja tersebut lebih tepat

dibebankan ke mata anggaran

523121/523111 atau 535121/

535111?

(KPPN Gorontalo)

Jawaban:

Belanja pemeliharaan yang

dikapitalisasi adalah pengeluaran

pemeliharaan/perbaikan untuk

mempertahankan aset tetap agar

dalam kondisi normal yang nilainya

memenuhi nilai kapitalisasi

sebagaimana ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. Ada dua kriteria

dasar yang harus terpenuhi agar

suatu biaya pemeliharaan tersebut

masuk kategori ini, yaitu:

1. Mengakibatkan bertambahnya

masa manfaat, kapasitas,

kualitas dan volume aset yang

telah dimiliki;

2. Memenuhi batasan minimal nilai

kapitalisasi.

Kedua contoh di atas hanya

memenuhi satu kriteria saja yaitu

memenuhi batasan minimal

kapitalisasi, sementara kriteria

pertama tidak terpenuhi. Untuk itu,

keduanya lebih tepat dibebankan

kepada mata anggaran 523121/

523111.

Pertanyaan:

1. Istilah rehabilitasi/renovasi/

restorasi tidak dikenal dalam

pelaksanaan bangunan negara

sesuai Keputusan Menkim-

praswil tahun 2002 No.

332/KPPS/M/2002, sehingga

bagaimanakah cara menyi-

kapinya? Apakah perawatan

gedung dapat merupakan

klasifikasi perolehan aset tetap?

Apakah perlu dikonversi

menjadi renovasi?

2. Dalam konteks perolehan aset

tetap, apakah dimungkinkan

adanya perjalanan ke luar

negeri dengan menggunakan

mata anggaran belanja modal?
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Sebagai contoh pembelian sapi

benggala/kambing ottawa di

Australia sebelumnya

menggunakan mata anggaran

524119 sekarang meng-

gunakan 536111.

(Slamet Hariono, KPPN

Bondowoso)

Jawaban:

1. Pada intinya, akuntansi lebih

mementingkan substansi

daripada istilah yang digunakan

(substance over form),

sehingga secara umum tidak

bertentangan dengan

keputusan di atas. Sesuai

Buletin Teknis 04 dan BAS,

yang dipentingkan apakah

belanja perawatan/pemeli-

haraan tersebut menambah

manfaat dan memenuhi

batasan minimal kapitalisasi

atau tidak. Sepanjang

memenuhi keduanya, maka

penganggarannya lebih tepat

dialokasikan pada belanja

modal.

2. Senada dengan jawaban

sebelumnya, perjalanan dinas

dimungkinkan dianggarkan

dalam kategori belanja modal

selama hal tersebut merupakan

biaya yang berhubungan

dengan perolehan aset tetap.

SISTEM AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

Pertanyaan:

1. Hal-hal mendasar apakah yang

berubah dengan berlakunya

PMK No. 171/PMK.05/2007

menggantikan PMK No.

59/PMK.06/2006 tentang

SAPP?

2. Apakah KPPN masih

berkewajiban untuk

menyosialisasikan SIMAK BMN,

mengingat hal tersebut berada

dalam ”wilayah” instansi lain

yaitu Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN)?

(KPPN Surabaya 2)

Jawaban:

1. Ada dua perubahan mendasar

dengan berlakunya SAPP yang

baru, yaitu:

a. Munculnya sistem akuntansi

untuk menampung tugas

dan fungsi Menteri

Keuangan selaku BUN
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sesuai dengan UU

Keuangan Negara;

b. Munculnya nomenklatur

SIMAK BMN menggantikan

SABMN untuk meng-

akomodasi pengelolaan

BMN (kebutuhan

manajerial).

Keduanya sangat diperlukan

sehubungan dengan penge-

lolaan keuangan negara yang

baru dan berubahnya

organisasi di lingkungan

Departemen Keuangan yang

berkaitan dengan BMN.

2. Pada saat ini wewenang untuk

mengembangkan SIMAK-BMN

masih berada pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan,

sehingga KPPN masih

berkewajiban menyosiali-

sasikannya.

Pertanyaan:

Mohon penjelasan tentang sanksi

untuk tingkat Kanwil apabila ada

UAPPA-W yang tidak melakukan

rekonsiliasi.

Dalam pengelolaan dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

dinas/SKPD ditunjuk sebagai Sub

UAPPA-W, sedangkan bupati atau

walikota ditunjuk sebagai

koordinator. Siapa yang melakukan

rekonsiliasi dan yang membuat

laporan keuangan di tingkat

wilayah?

(KPPN Marisa)

Jawaban:

Sesuai dengan PMK No.

171/PMK.05/2007 tentang SAPP

dan Perdirjen Perbendaharaan No.

PER-19/PB/2008 tentang

Pengenaan Sanksi atas

Keterlambatan Penyampaian

Laporan Keuangan, maka sanksi

terhadap UAPPA-W yang belum

menyampaikan laporan keuangan

dapat dikenakan pada seluruh atau

sebagian satker di bawah UAPPA-

W yang belum menyampaikan

laporan keuangan kepada UAPPA-

W. Sanksi dimaksud dapat berupa:

1. Penundaan penerbitan

dispensasi UP dan TUP;

2. Penundaan penerbitan SP2D

(UP, TUP, GUP, LS Bendahara)

kepada satker;

3. Penundaan revisi DIPA;

4. Sanksi lainnya yang ditentukan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
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Dalam hal penyampaian laporan

keuangan tingkat wilayah, SKPD

yang ditunjuk sebagai Sub UAPPA-

W berkewajiban melaksanakan

rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen

Perbendaharaan dan

mengkonsolidasi laporan keuangan

dari SKPD-SKPD lainnya.




