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KATA PENGANTAR  
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 
perkenaanNya-lah Panduan Teknis edisi ke-9 ini dapat diterbitkan. 
Penerbitan Panduan Teknis secara periodik oleh Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan bertujuan untuk memberikan penjelasan 
teknis dan praktis mengenai praktik akuntansi dan pelaporan 
keuangan kepada semua pelaku dan pemangku kepentingan 
keuangan negara baik di tingkat pusat maupun wilayah. 

Implementasi reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan 
pada sektor pemerintahan telah melahirkan berbagai tantangan baru 
yang memerlukan perbaikan prosedur dan sistem akuntansi. 
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait akuntansi 
hibah atau penerbitan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) 
Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan 
dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan adalah contoh dari 
upaya Pemerintah dalam memperbaiki prosedur dan sistem 
akuntansi. Sebelumnya juga telah diterbitkan PMK tentang Bagan 
Akun Standar yang mengakomodasi penyajian dokumen anggaran, 
fiskal, dan laporan keuangan dalam satu terminologi yang sama.  

Panduan Teknis sebagai salah satu media informasi akuntansi dan 
pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan pedoman praktis 
dan aplikatif atas pelaksanaan standar dan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah pusat, sehingga para pelaku 
akuntansi dan pelaporan keuangan dapat mengetahui perkembangan 
terkini dari praktik-praktik akuntansi pemerintahan. Di masa yang 
akan datang, terutama menjelang penerapan akuntansi berbasis 
akrual, buletin Panduan Teknis tidak hanya membahas hal-hal praktis 
dan aplikatif saja, namun terbuka untuk membahas kajian-kajian atas 
sistem dan prosedur dari akuntansi pemerintahan. Untuk itu, di masa 
mendatang, terdapat kemungkinan untuk merubah nama buletin ini 



 

 

dari ‘Panduan Teknis’ guna menyesuaikan antara isi materi dengan 
nama buletin. 

Akhir kata, Redaksi berharap agar Panduan Teknis ini dapat 
bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah dan aspek pengelolaan keuangan 
negara lainnya. Untuk itu, kami mengharapkan kontribusi dari para 
pelaku/pengelola keuangan negara untuk menuangkan gagasan dan 
ide terkait standar dan sistem akuntansi pemerintah dalam buletin 
Panduan Teknis ini. Selain itu, koreksi yang konstruktif dalam rangka 
perbaikan kualitas materi dan penyajian buletin Panduan Teknis ini 
sangat diharapkan.  

 

Redaksi 
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PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH PUSAT  

Oleh: Silvya Daniarti 
 (Pegawai pada Direktorat APK) 

 

 

Pendahuluan  

Aset tetap mempunyai peranan 
yang sangat penting karena mempunyai 
nilai yang cukup signifikan bila 
dibandingkan dengan komponen neraca 
lainnya. Aset Tetap adalah aset berwujud 
yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah 
atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. Aset tetap dinilai dengan biaya 
perolehan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan 
tidak memungkinkan maka nilai aset 
tetap didasarkan pada nilai wajar pada 
saat perolehan. Biaya perolehan suatu 
aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan 
setiap biaya yang dapat diatribusikan 
secara langsung dalam membawa aset 
tersebut ke kondisi yang membuat aset 
tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 
Pengeluaran setelah perolehan awal 
suatu aset tetap yang memperpanjang 
masa manfaat atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomik di 
masa yang akan datang dalam bentuk 
kapasitas, mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja, harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset 
yang bersangkutan (kapitalisasi). 

Di dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan Lampiran II 
khususnya Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) No. 7 tentang 
Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53, 
dinyatakan bahwa aset tetap disajikan 
berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumulasi 
penyusutan. Sampai dengan tahun 
anggaran 2010, Pemerintah belum 
menerapkan penyusutan aset tetap dan 
masa manfaat atas aset tetap 
Pemerintah belum ditetapkan. Hal ini 
dikarenakan petunjuk teknis pelaksanaan 
penyusutan belum disusun. Akibat tidak 
adanya penyusutan maka nilai aset tetap 
yang mengalami kapitalisasi berkali-kali, 
akan semakin tinggi nilainya dan tidak 
akan pernah turun. Bayangkan akumulasi 
nilai kapitalisasi suatu aset sepuluh tahun 
mendatang, tentu sudah tidak sesuai 
dengan kondisi sebenarnya. Sebagai 
contoh pelapisan jalan dalam rangka 
pemeliharaan jalan pantura yang 
dilakukan setiap tahun. Karena nilai 
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pemeliharaan jalan tersebut sifatnya 
menambah nilai jalan maka kalau 
diakumulasi nilai jalan pantura tersebut 
sangat tinggi padahal secara fisik 
kualitas/kapasitas tidak sebanding 
dengan nilai jalan. Seiring dengan 
semakin lamanya penggunaan suatu 
aset, aset tetap selain tanah akan 
mengalami penurunan manfaat karena 
aus atau rusak karena pemakaian dan 
lain-lain. Dalam rangka penyajian nilai 
wajar terhadap aset-aset tersebut dapat 
dilakukan penyusutan. 

Permasalahan penyusutan aset 
tetap ini telah menjadi salah satu pokok 
tema pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) yang menyebabkan 
pengecualian atas kewajaran Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
Tahun 2010. Untuk itu, Pemerintah perlu 
segera membuat aturan teknis mengenai 
penyusutan aset tetap serta menghitung 
masa manfaat atas aset tetap sebagai 
dasar penyusutan. 

Pengertian 

Di dalam PP No. 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Lampiran II khususnya PSAP No. 7 
tentang Akuntansi Aset Tetap, 
menyebutkan definisi penyusutan adalah 
penyesuaian nilai sehubungan dengan 
penurunan kapasitas dan manfaat dari 
suatu aset. Seluruh aset tetap dapat 
disusutkan sesuai dengan sifat dan 

karakteristik aset tersebut, kecuali tanah 
dan konstruksi dalam pengerjaan. 

Yang dimaksud penyesuaian nilai adalah 
upaya untuk menunjukkan pengurangan 
nilai karena pengkonsumsian potensi 
manfaat aset oleh karena pemakaian dan 
atau pengurangan nilai karena keusangan 
dan lain-lain. 

Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap 
akan semakin menurun karena aset tetap 
tersebut digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan sejalan 
dengan itu maka nilai aset tetap tersebut 
juga semakin menurun. 

Tujuan dasar penyusutan aset tetap pada 
Pemerintah adalah menyesuaikan nilai 
aset tetap untuk mencerminkan nilai 
wajarnya. 

Arti Pentingnya Penyusutan 

Menurut Buletin Teknis Sistem 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 05 
tentang Akuntansi Penyusutan, ada 
beberapa alasan penting kenapa 
diperlukan adanya penyusutan yaitu: 

1. Aset tetap merupakan aset operasi 
pemerintah yang penting dalam 
menjalankan operasional 
pemerintahan. Aset tetap itu 
memiliki sifat yang rentan terhadap 
penurunan kapasitas sejalan 
dengan penggunaan atau 
pemanfaatannya. Oleh karena itu, 
pemerintah harus menyajikan 
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informasi tentang nilai aset tetap  
secara memadai agar dapat 
digunakan untuk pengambilan 
keputusan dalam rangka 
pengelolaan aset (meliputi 
perencanaan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pertukaran, 
pelepasan, dan penghapusan). 
Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut, pemerintah 
membutuhkan informasi tentang 
nilai asset tetap yang memadai, 
dan hal tersebut dapat dipenuhi 
apabila pemerintah 
menyelenggarakan sistem 
akuntansi aset tetap yang 
informatif secara tertib dan tepat 
waktu. 

2. Informasi yang dibutuhkan dalam 
pengambilan keputusan yang 
terkait dengan pengelolaan aset 
tetap adalah informasi mengenai 
nilai wajar aset. 

3. Adanya penyusutan, akan 
memungkinkan pemerintah untuk 
setiap tahun memperkirakan masa 
manfaat suatu aset tetap yang 
masih dapat diharapkan dapat 
diperoleh dalam masa beberapa 
tahun ke depan. 

4. Adanya penyusutan memungkin 
pemerintah untuk mendapat suatu 
informasi tentang keadaan 
potensial aset yang dimilikinya. Hal 

ini akan memberikan informasi 
kepada pemerintah mengenai 
suatu pendekatan yang lebih 
sistematis dan logis dalam 
menganggarkan berbagai belanja 
pemeliharaan atau belanja modal 
untuk mengganti atau menambah 
aset tetap. 

 
Namun ada beberapa prasyarat yang 
harus dipenuhi oleh suatu aset tetap 
sebelum diberlakukan penyusutan, yaitu 
nilainya harus menunjukkan Nilai Buku 
(nilai yang dapat disusutkan).  Menurut 
Buletin Teknis SAP No. 05 tentang 
Akuntansi Penyusutan, beberapa 
prasyarat yang harus dipenuhi dalam 
menerapkan penyusutan aset tetap: 
 
1. Identitas aset yang kapasitasnya 

menurun; 
Aset tetap harus dapat 
diidentifikasi mana aset yang 
kapasitas dan manfaatnya 
menurun dengan aset yang 
kapasitas dan manfaatnya tidak 
menurun. Golongan aset tetap 
yang kapasitas/manfaatnya 
menurun dan memerlukan 
penyesuain nilai (penyusutan) 
adalah peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, 
jalan/irigasi/jaringan. Sedangkan 
golongan aset tetap yang 
kapasitas/manfaatnya tidak 
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menurun dan tidak perlu 
penyesuaian nilai (penyusutan) 
adalah tanah dan konstruksi dalam 
pengerjaan. 

2. Nilai yang dapat disusutkan; 
Nilai aset tetap menjadi nilai 
prasyarat dalam penyusutan. 
Secara umum nilai aset tetap yang 
diakui adalah nilai perolehan atau 
nilai wajar. Nilai perolehan atau 
nilai wajar ini merupakan faktor 
penentu besarnya nilai buku. Nilai 
buku diperoleh dari pengurangan 
nilai perolehan dengan nilai 
akumulasi penyusutan. Pemerintah 
telah menyelesaikan Inventarisasi 
dan Penilaian (IP) atas aset tetap 
sebagai dasar untuk melakukan 
penyusutan. 

3. Masa manfaat dan kapasitas aset 
tetap. 
Suatu aset disebut sebagai aset 
tetap adalah karena manfaatnya 
dapat dinikmati lebih dari satu 
tahun atau satu periode akuntansi. 
Ukuran manfaat dapat diukur 
dengan indikator yang 
terkuantifikasi dan ada yang tidak.  
Contoh aset yang manfaatnya 
dapat diukur dengan indikator 
terkuantifikasi adalah kendaraan 
atau mesin yang secara teknis 
dapat dilengkapi dengan 
keterangan dari produsen tentang 
potensi total jarak yang dapat 

ditempuh atau potensi total jam 
kerja penggunaan. 
Contoh aset yang manfaatnya 
relatif tidak dapat diukur dengan 
indikator terkuantifikasi adalah 
komputer, gedung, atau jalan yang 
secara teknis tidak terkuantifikasi 
dengan spesifik sehingga dipakailah 
indikator pengganti seperti 
prakiraan potensi masa manfaat. 

Rumusan Perhitungan Penyusutan 

Menurut Buletin Teknis SAP No. 05 
tentang Akuntansi Penyusutan, terdapat 
tiga (3) metode rumusan yang sesuai 
dengan kuantifikasi prasyarat 
penyusutan dalam perhitungan 
penyusutan aset tetap,. Yaitu: 

1. Metode Garis Lurus; 

Metode garis lurus menetapkan 
tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah 
yang sama. Rumusan tersebut 
adalah: 

 

Penyusutan per periode =

Nilai yang dapat 
disusutkan 

Masa manfaat 

Keunggulan metode garis lurus 
adalah bahwa perhitungannya 
mudah. Metode ini cocok 

*Tarif Penyusutan =
1 

X 100%   X 2 
Masa Manfaat 
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dipergunakan untuk aset tetap 
yang penggunaannya dari periode 
ke periode relatif sama, misalnya 
bangunan kantor, meubelair 
kantor, air conditioner dan lain-
lain. 

2. Metode Saldo Menurun Berganda; 

Metode saldo menurun berganda 
menetapkan tarif penyusutan dua 
kali dari yang digunakan metode 
garis lurus. Rumusan penyusutan 
per periode adalah: 

(Nilai yang dapat disusutkan – 
akumulasi penyusutan periode 
sebelumnya) X Tarif Penyusutan* 

Metode saldo menurun berganda 
merupakan bentuk yang populer 
untuk mempercepat penyusutan 
dan cocok dipergunakan untuk aset 
tetap berupa kendaraan bermotor 
atau komputer. Tarif penyusutan di 
tahun pertama akan lebih tinggi 
dan akan lebih kecil di tahun 
berikutnya. 

3. Metode Unit Produksi. 

Kapasitas produksi suatu aset tetap 
dijadikan pedoman dalam 
penentuan besarnya penyusutan, 
dan besarnya produksi yang 
dilakukan dalam kapasitas produksi 
tersebut merupakan metode yang 
digunakan untuk menghitung 
penyusutan. Sebagai contoh 

pemakaian unit-unit dapat 
diperlihatkan dalam kuantitas 
barang-barang yang diproduksi, 
jumlah jam yang digunakan, 
sejumlah pemotongan, jumlah mil 
yang dikendarai atau muatan 
ton.  Rumusan penyusutan per 
periode adalah: 

Produksi periode berjalan X Tarif 
penyusutan** 

**Tarif penyusutan = 
Nilai yang dapat disusutkan 

Perkiraan total output 

Metode penyusutan ini umumnya 
digunakan ketika pemakaian aset 
tetap berubah-ubah dari tahun ke 
tahun. Metode ini cocok digunakan 
untuk aset tetap berupa mesin-
mesin produksi, contohnya mesin 
penggilingan padi. 

Metode-metode penyusutan yang 
berbeda memberikan hasil yang 
berbeda juga, dan dalam beberapa 
keadaan kegunaan dari metode 
penyusutan tertentu disarankan.  
Ketika penggunaan aset tetap 
berfluktuasi dari waktu ke waktu, 
metode unit produksi dianjurkan.  
Untuk aset tetap yang 
kegunaannya menurun lebih awal, 
dan mereka ditujukan terhadap 
biaya pemeliharaan yang tinggi 
sehubungan dengan bertambahnya 
usia mereka, maka bentuk dari 
penyusutan yang dipercepat harus 
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digunakan, misalnya metode saldo 
menurun berganda. 

Berikut ini adalah beberapa langkah 
yang dilakukan dalam penyusutan aset 
tetap: 

1. Melaksanakan identifikasi aset 
tetap yang akan disusutkan. Tanah 
dan Kontruksi Dalam Pengerjaan 
tidak termasuk aset tetap yang 
dapat disusutkan. Kondisi aset 
tetap harus dalam keadaan baik. 

2. Melaksanakan pengelompokan 
aset. Dalam pelaksanaan 
penyusutan aset tetap dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu penyusutan 
dilakukan terhadap aset tetap 
secara individual (contohnya 
gedung dan bangunan) dan 
penyusutan dilakukan terhadap 
sekelompok aset tetap sekaligus. 
Kriteria aset tetap yang dapat 
disusutkan secara 
berkelompok/sekaligus adalah: 

a. Mempunyai waktu perolehan 
yang sama; 

b. Mempunyai masaa manfaat 
yang sama; 

c. Secara teknis, manfaat aset 
tetap tersebut tergantung 
dengan aset tetap yang 
lainnya, contoh: peralatan 
kesehatan, peralatan 
laboratorium; 

d. Aset tetap dibeli secara 
berpasangan dan harga 
belinya merrupakan harga 
pasangan, contoh: mesin 
cetak digital dengan 
perangkat lunaknya, 
komputer dengan perrangkat 
lainnya; 

e. Demi kemudahan dan 
efisiensi biaya administrasi, 
aset tetap dapat 
dikelompokkan karena 
kedekatan teknis dan 
konteks pemanfaatannya, 
contoh: peralatan bedah. 

3. Menetapkan nilai aset tetap yang 
wajar, karena nilai aset tetap 
adalah prasyarat untuk 
menentukan nilai yang dapat 
disusutkan. Penetuan nilai aset 
tetap ahrus berdasarkan 
dokumen/bukti kepemilikan, akte 
jual/beli, kuitansi pembelian, atau 
catatan lainnya yang menunjukkan 
nilai aset tetap tersebut. Apabila 
tidak terdapat bukti/catatan yang 
menunjukkan nilai aseet tetap 
tersebut maka dibutuhkan tim 
penilai profesional untuk 
membantu menetapkan nilai aset 
tetap yang wajar. 

4. Menetapkan nilai yang dapat 
disusutkan atas aset tetap baik 
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yang bersifat individual maupun 
kelompok. 

5. Menetapkan metode penyusutan 
(bebas) tetapi sebaiknya sesuai 
karakteristik aset tetap, cara serta 
intensitas pemanfaatannya.  

6. Melakukan perhitungan dan 
pencatatan penyusutan aset tetap. 

Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan 
Aset Tetap 

Besarnya penyusutan setiap tahun 
dicatat dalam neraca  dengan menambah 
nilai akumulasi penyusutan dan 
mengurangi ekuitas dana dalam akun 
Diinvestasikan dalam Aset Tetap. 
Walaupun  aset  tetap  terdiri  atas  
berbagai  jenis  aset yang menunjukkan  
nilai perolehan  masing-masing,  
penyusutannya  disajikan  hanya  dalam  
satu  akun Akumulasi Penyusutan. Nilai 
buku yang tersajikan dalam neraca juga 
merupakan nilai buku keseluruhan aset  
tetap. 

Di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Lampiran II khususnya Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 
No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap 
Paragraf 79  menyatakan  bahwa  
informasi  penyusutan  yang  harus 
diungkapkan dalam laporan keuangan 
adalah: 

 

1. Nilai penyusutan; 

2. Metode penyusutan yang 
digunakan; 

3. Masa manfaat atau tarif 
penyusutan yang digunakan; 

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi 
penyusutan pada awal dan akhir 
periode. 

Keempat  hal  di  atas  harus  disajikan  
dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan. 
Secara lebih rinci, hal-hal lain yang harus 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah:   

- Kebijakan Akuntansi; 

- Daftar Aset dan Penyusutannya 

Perhitungan dan pencatatan penyusutan 
aset tetap dilaksanakan di akhir tahun 
atau per tanggal 31 Desember melalui 
jurnal aset pada aplikasi Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran – 
SAKPA. 

1. Contoh soal kasus menggunakan 
metode garis lurus. 

Pada awal tahun 2011 Kementerian 
XL membeli sebuah air conditioner 
senilai Rp12.000.000 dengan masa 
manfaat diperkirakan 4 tahun. Tarif 
penyusutan per tahunnya adalah 
Rp12.000.000 dibagi 4 yaitu 
Rp3.000.000 per tahun. 
Pencatatannya di setiap tanggal 31 
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Desember tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2014 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp 3.000.000  

Cr. Akumulasi Penyusutan  Rp 3.000.000 

Tabel Penyusutan Air Conditoner 

Tahun Tarif 
Penyusutan 

Rp 

Akumulasi 
Penyusutan

Rp 

Nilai Buku
Rp 

0  12.000.000
1 3.000.000 3.000.000  9.000.000
2 3.000.000 6.000.000  6.000.000
3 3.000.000 9.000.000  3.000.000
4 3.000.000 12.000.000 0

 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2011 

adalah: 
 Rp
ASET 9.000.000
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
12.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

 (3.000.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 9.000.000
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
9.000.000

 
 
 
 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2012 

adalah: 

          
         Penyajian Aset tetap di Neraca 

per tanggal 31 Desember 2013 
adalah: 

Rp 
ASET 3.000.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

12.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

  (9.000.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS 3.000.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

3.000.000 

 

 
 
 

Rp 
ASET 6.000.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

12.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

   (6.000.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS 6.000.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

6.000.000 
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Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2014 

adalah: 
 Rp
ASET 0
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
12.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(12.000.000)

KEWAJIBAN -
EKUITAS 0
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
0

 

Nilai perolehan aset  tetap,  jumlah 
penyusutan dan akumulasinya 
serta  nilai  buku  per  jenis  aset  
tetap  disajikan  dalam  Catatan  
atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. Contoh soal kasus menggunakan 
metode saldo menurun ganda. 

Pada awal tahun 2011 
Kementerian XL membeli sebuah 
kendaraan roda 4 – kijang senilai 
Rp185.000.000 dengan masa 
manfaat diperkirakan 5 tahun. Tarif 
penyusutan per tahunnya adalah: 

Tahun ke.1  

((100% dibagi 5 tahun) X 2) X 
Rp185.000.000 yaitu Rp74.000.000 

Tahun ke.2  

40% X (Rp185.000.000 dikurang 
Rp74.000.000) yaitu Rp44.400.000 

Tahun ke.3  

40% X (Rp185.000.000 dikurang 
Rp74.000.000 dikurang 
Rp44.400.000) yaitu  Rp26.640.000 

Tahun ke.4 

40% X (Rp185.000.000 dikurang 
Rp74.000.000 dikurang 
Rp44.400.000 dikurang 
Rp26.640.000) yaitu  Rp15.984.000 

Tahun ke.5 

40% X (Rp185.000.000 dikurang 
Rp74.000.000 dikurang 
Rp44.400.000 dikurang 
Rp26.640.000 dikurang 
Rp15.984.000) yaitu  Rp9.590.400 
tetapi karena penyusutan tahun 
ke.5 adalah tahun terakhir maka 
nilainya disesuaikan  sehingga  
menghasilkan nilai akumulasi 
penyusutan yang sama dengan 
nilai awal/nilai yang dapat 
disusutkan. 

Tabel Penyusutan Kijang 

 

Th Nilai Buku
Rp 

% 
penyu-
sutan

Penyusutan 
Rp 

Akumulasi  
Penyusutan 

Rp 
1 185.000.000 40% 74.000.000 74.000.000 
2 111.000.000 40% 44.400.000 118.400.000 
3 66.600.000 40% 26.640.000 145.040.000 
4 39.960.000 40% 15.984.000 161.024.000 
5 0 40% 39.960.000 185.000.000 
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Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2011 adalah: 

 
Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2011 

adalah: 
 Rp
ASET 111.000.000
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
185.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

 (74.000.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 111.000.000
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
111.000.000

 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2012 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp118.400.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp118.400.000 

 
Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2012 

adalah: 
 

Rp 
ASET 66.600.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

185.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

(118.400.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS  66.600.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

66.600.000 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2013 adalah: 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2013 

adalah: 
Rp 

ASET 39.960.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

185.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

(145.040.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS 39.960.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset 
Tetap 

39.960.000 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp74.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp74.000.000 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp145.040.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp145.040.000 
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Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2014 adalah: 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2014 

adalah: 
 Rp
ASET 23.976.000
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
185.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(161.024.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 23.976.000
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset 
Tetap 

23.976.000

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2015 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp185.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp185.000.000 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2015 

adalah: 
 Rp
ASET 0
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
185.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(185.000.000)

KEWAJIBAN  
EKUITAS 0 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset 
Tetap 

0 

 

3. Contoh soal kasus menggunakan 
metode unit produksi. 

Pada awal tahun 2011 
Kementerian XL membeli sebuah 
mesin penggilingan padi senilai 
Rp10.000.000 dengan kapasitas 
produksi 50 ton beras, mempunyai 
masa manfaat 4 tahun. Perincian 
pemakaian selama 4 tahun adalah: 

Tarif Penyusutan: Rp10.000.000 / 
50 ton = Rp200.000 

Tahun ke.1 15 ton X Rp200.000,- = 
Rp3.000.000 

Tahun ke.2 20 ton X Rp200.000,- = 
Rp4.000.000 

Tahun ke.3 10 ton X Rp200.000,- = 
Rp2.000.000 

Tahun ke.4 5 ton X Rp200.000,- = 
Rp1.000.000 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp161.024.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp161.024.000 
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Tabel Penyusutan Mesin 
Penggilingan Padi 

Th Produksi 
Periode 
Berjalan 

Rp 

Tarif 
Penyusutan

Rp 

Penyusutan
Per 

Periode 
Rp 

1. 15 ton 200.000 3.000.000 
2. 20 ton 200.000 4.000.000 
3. 10 ton 200.000 2.000.000 
4. 5 ton 200.000 1.000.000 

Total 50 ton  10.000.000

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2011adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam aset tetap 

Rp. 
3.000.000,- 

 

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp. 
3.000.000,- 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2011 

adalah: 
 Rp
ASET 7.000.000
 Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
10.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

 (3.000.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 7.000.000
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
7.000.000

 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2012 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp7.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp7.000.000 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2012 

adalah: 
Rp 

ASET 3.000.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

10.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

  (7.000.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS 3.000.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

3.000.000 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2013 adalah: 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2013 

adalah: 
Rp 

ASET 1.000.000 
Aset tetap:  

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp9.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp9.000.000 
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 Peralatan dan 
Mesin 

10.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(9.000.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 1.000.000
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
1.000.000

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2014 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp10.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp10.000.000 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2014 

adalah: 
 Rp
ASET 0
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
10.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(10.000.000)

KEWAJIBAN 
EKUITAS 0
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap 
0

 

 

Tahapan Penyusutan Untuk Aset Tetap 
Yang Diperoleh Sebelum Adanya 
Penentuan Penyusutan Aset Tetap 

Tahapan awal yang harus dilakukan 
pemerintah dalam penyusutan aset tetap 
adalah penetapan sisa masa manfaat 
aset tetap dan masa manfaat aset tetap 
setelah disusutkan. Tetapi sesuai dengan 
temuan BPK terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat, sampai saat ini 
pemerintah belum dapat mengukur umur 
manfaat setiap aset tetap. Karenanya 
harus segera ditetapkan umur manfaat 
setiap aset tetap berdasarkan hasil 
inventarisasi dan penilaian setiap aset 
tetap. Apabila telah ditetapkan usia 
manfaat setiap aset tetap, maka 
perhitungan dan penyusutan aset tetap 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 
(tiga) kelompok, yaitu: 

a. Aset yang diperoleh pada tahun 
dimulainya penerapan penyusutan 

Perhitungan dan pencatatan 
penyusutan aset tetap dicontohkan 
dalam contoh soal di atas. 

b. Aset yang diperoleh setelah 
penyusunan neraca awal hingga 
satu tahun sebelumnya penerapan 
penyusutan 

Aset tetap yang diperoleh setelah 
penyusunan neraca awal, maka 
aset tetap tersebut dinilai 
berdasarkan nilai perolehannya. 
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Perhitungan penyusutan aset tetap 
dibagi 2 (dua) yaitu penyusutan 
sebelum tahun penerapan 
penyusutan dan penyusutan di 
tahun penerapan penyusutan 
(tahun berjalan). Contoh: suatu 
kementerian menerapkan 
penyusutan di awal tahun 2011 
dan mempunyai kendaraan roda 4 
– kijang yang diperoleh di awal 
tahun 2008 dengan harga 
Rp100.000.000 dan ditetapkan 
mempunyai umur manfaat 5 tahun. 
Maka perhitungan penyusutannya 
adalah: 

Tarif penyusutan menggunakan 
metode garis lurus adalah:  

Rp100.000.000 dibagi 5 tahun yaitu 
Rp20.000.000 (20%). 

Perhitungan penyusutan tahun 
2008 sd tahun 2010 adalah:  

3 tahun dikali Rp20.000.000 yaitu 
Rp60.000.000 

Perhitungan penyusutan tahun 
2011 adalah: Rp20.000.000 

Maka nilai penyusutan tahun 2011 
(tahun pertama) yaitu 
Rp60.000.000 ditambah 
Rp20.000.000 = Rp80.000.000 

sedangkan nilai penyusutan tahun 
2012 (tahun kedua) yaitu 
Rp20.000.000 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2011adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp80.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp80.000.000 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2011 

adalah: 
Rp 

ASET 20.000.000 
Aset tetap:  

Peralatan dan 
Mesin 

100.000.000 

Akumulasi 
Penyusutan 

  (80.000.000) 

KEWAJIBAN  
EKUITAS 20.000.000 
Ekuitas Dana 
Investasi 

 

Diinvestasikan 
dalam Aset 
Tetap 

20.000.000 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2012 adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp100.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp100.000.000 
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Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2012 

adalah: 
 Rp
ASET 0
Aset tetap: 
 Peralatan dan 

Mesin 
100.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(100.000.000)

KEWAJIBAN -
EKUITAS 0
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset 
Tetap 

0

Pemerintah Indonesia telah 
menyusun neraca awal di tahun 
2004 dan pada saat itu telah 
dilakukan Inventarisasi dan 
Penilaian atas aset tetap pada 
seluruh kementerian 
negara/lembaga (sudah ada nilai 
wajar atas aset tetap). 

c. Aset yang diperoleh sebelum 
penyusunan neraca awal 

Aset tetap yang diperoleh sebelum 
penyusunan neraca awal, maka 
aset tetap tersebut dinilai 
berdasarkan nilai wajar. Hal utama 
yang harus ditetapkan adalah sisa 
masa manfaat pada saat 
penyusunan neraca awal. 
Perhitungan penyusutan aset tetap 

dibagi 2 (dua) yaitu penyusutan di 
masa antara neraca awal dengan 
saat penerapan penyusutan dan 
penyusutan di tahun penerapan 
penyusutan (tahun berjalan). 
Contoh: suatu kementerian 
menerapkan penyusutan di awal 
tahun 2011 dan mempunyai mesin 
pengeras jalan yang diperoleh 
sebelum penyusunan neraca awal 
tahun 2003. Penyusunan neraca 
awal dilakukan di akhir tahun 2004.  
Mesin pengeras jalan ditetapkan 
mempunyai nilai yang dapat 
disusutkan seharga Rp175.000.000 
dan ditetapkan mempunyai sisa 
umur manfaat 7 tahun. Penyusutan 
ditetapkan di awal tahun 2011. 
Maka perhitungan penyusutannya 
adalah: 

Tarif penyusutan menggunakan 
metode garis lurus adalah:  

Rp175.000.000 dibagi 7 tahun yaitu 
Rp25.000.000 

Perhitungan penyusutan tahun 
2005 sd tahun 2010 adalah:  

6 tahun dikali Rp25.000.000 yaitu 
Rp150.000.000 

Perhitungan penyusutan tahun 
2011 adalah: Rp25.000.000 

Maka nilai penyusutan tahun 2011 
(tahun pertama) yaitu 
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Rp150.000.000 ditambah 
Rp25.000.000 = Rp175.000.000 

Pencatatannya di tanggal 31 
Desember tahun 2011adalah: 

Dr. Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap 

Rp175.000.000  

Cr. Akumulasi 
penyusutan 

 Rp175.000.000 

Penyajian Aset tetap di Neraca 
per tanggal 31 Desember 2011 

adalah: 

 

Walaupun nilai suatu aset tetap telah 
disusutkan seluruhnya sehingga 
mempunyai nilai buku Rp0 (nol), maka 
bukan berarti aset tetap tersebut 
langsung dihapuskan dari Laporan Barang 
Milik Negara karena dimungkinkan masih 
bisa dimanfaatkan. Nilai perolehan dan 
akumulasi penyusutan aset tetap 
disajikan di dalam Laporan barang Milik 

Negara dan dijelaskan di dalam Catatan 
atas Laporan Barang Milik Negara dan/ 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

Kesimpulan 

1. Sesuai hasil pemeriksaan BPK 
terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat Tahun 2010, perlu 
segera disusun pedoman teknis 
penyusutan aset tetap dan 
penetapan masa manfaat setiap aset 
tetap.  

2. Apabila aset tetap dapat disajikan 
sebesar nilai buku maka 
pemerintah/kementerian negara 
lembaga mempunyai basis dalam 
pembuatan kebijakan pengalokasian 
belanja modal  atau belanja 
pemeliharaan yang lebih cerdas 
dimasa depan. 

3. Karena nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutan aset tetap harus 
disajikan di dalam Laporan Barang 
Milik Negara dan dijelaskan di dalam 
Catatan atas Laporan Barang Milik 
Negara dan/ Catatan atas Laporan 
Keuangan, maka Sistem Manajemen 
dan Akuntansi barang Milik Negara 
harus mengakomodir perhitungan 
penyusutan aset tetap sebelum data 
aset tetap dikirim ke dalam Sistem 
Akuntansi Keuangan. 

 

 

 
ASET 0
Aset tetap: 
 Peralatan 

dan Mesin 
175.000.000

 Akumulasi 
Penyusutan 

(175.000.000)

KEWAJIBAN -
EKUITAS 0
Ekuitas Dana 
Investasi 
 Diinvestasikan 

dalam Aset 
Tetap 

0
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SUATU TINJAUAN PENERAPAN PENILAIAN PERSEDIAAN MENURUT PP 71 TAHUN 
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
Oleh: Joni Afandi 

(Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran-Direktorat APK) 
 
 

Pendahuluan 
Pada umumnya hampir setiap 

aktivitas instansi pemerintah 
membutuhkan persediaan untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan, 
dengan demikian instansi pemerintah 
harus dapat mengelola persediaannya 
dengan baik. Dalam upaya menghasilkan 
laporan keuangan yang akuntabel dan 
transparan, maka pada akhir tahun 
anggaran, persediaan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai aset 
lancar dalam neraca karena persediaan 
dianggap sebagai aset pemerintah yang 
dapat dipergunakan pada tahun 
anggaran berikutnya.  

Untuk dapat menyajikan 
persediaan di neraca, maka diperlukan 
metode tertentu untuk menilai 
persediaan tersebut. Saat ini pemerintah 
menggunakan Standar Akuntansi 
Pemerintah yang menggunakan basis Kas 
Menuju Akrual, dengan demikian 
penyajian persediaan neraca masih 
menggunakan metode biaya perolehan 
terakhir sesuai dengan ketetapan pada 
lampiran II PP Nomor 71/2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

menggunakan basis Kas Menuju Akrual.  
Namun, penggunaan basis Kas Menuju 
Akrual hanya diperkenankan untuk masa 
transisi karena PP Nomor 71/2010 
mengamanatkan bahwa basis akrual 
akan diterapkan selambat-lambatnya 
pada tahun 2015. 

Alasan mengapa akuntansi 
berbasis akrual perlu segera 
diimplementasikan adalah untuk 
memenuhi amanat Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Hal ini ditegaskan  dalam Pasal 
36 ayat (1) yang berbunyi sebagai 
berikut: ”Ketentuan mengenai 
pengakuan dan pengukuran pendapatan 
dan belanja berbasis akrual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 
15, dan 16 undang-undang ini 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 
5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual belum dilaksanakan, 
digunakan pengakuan dan pengukuran 
berbasis kas.”  

Akuntansi berbasis akrual adalah 
suatu basis akuntansi di mana transaksi 
ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, 
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dicatat, dan disajikan dalam laporan 
keuangan pada saat terjadinya transaksi 
tersebut, tanpa memperhatikan waktu 
kas atau setara kas diterima atau 
dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis 
akrual, waktu pencatatan (recording) 
sesuai dengan saat terjadinya arus 
sumber daya, sehingga dapat 
menyediakan informasi yang paling 
komprehensif karena seluruh arus 
sumber daya dicatat. Dengan pelaporan 
berbasis akrual, pengguna dapat 
mengidentifikasi posisi keuangan 
pemerintah dan perubahannya, 
bagaimana pemerintah mendanai 
kegiatannya sesuai dengan kemampuan 
pendanaannya sehingga dapat diukur 
kapasitas pemerintah yang sebenarnya. 
Akuntansi pemerintah berbasis akrual 
juga memungkinkan pemerintah untuk 
mengidentifikasi kesempatan dalam 
menggunakan sumberdaya masa depan 
dan mewujudkan pengelolaan yang baik 
atas sumberdaya tersebut. 

Tulisan ini memberikan tinjauan 
akademis  mengenai metode penilaian 
persediaan berbasis akrual yang 
diperkirakan sesuai dengan isi dari 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang 
Akuntansi Persediaan. 

 
Definisi 

Dalam Lampiran I PSAP Nomor 
05 tentang Akuntansi Persediaan 

Berbasis Akrual, disebutkan bahwa 
persediaan adalah aset lancar dalam 
bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual 
dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
Persediaan mencakup barang atau 
perlengkapan yang dibeli dan disimpan 
untuk digunakan, misalnya barang habis 
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak 
habis pakai seperti komponen peralatan 
dan pipa, dan barang bekas pakai seperti 
komponen bekas. 

Suatu aset digolongkan ke dalam 
persediaan apabila:  
 a) barang atau perlengkapan (supplies) 

yang digunakan dalam rangka 
kegiatan operasional pemerintah;  

b)   bahan atau perlengkapan (supplies) 
yang akan digunakan dalam proses 
produksi;  

c)  barang   dalam   proses  produksi yang 
dimaksudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat dan  

d)   barang yang disimpan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat 
dalam rangka kegiatan 
pemerintahan. 

Dari uraian tersebut, persediaan 
dapat meliputi: 
• barang konsumsi;  
• amunisi;  
• bahan untuk pemeliharaan;  
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• suku cadang;  
• persediaan untuk tujuan 

strategis/berjaga-jaga;  
• pita cukai dan leges;  
• bahan baku;  
• barang dalam proses/setengah jadi;  
• tanah/bangunan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat;  
• hewan dan tanaman untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat.  
 
Dalam hal pemerintah 

menyimpan barang untuk tujuan 
cadangan strategis seperti cadangan 
energi (misalnya minyak) atau untuk 
tujuan berjaga-jaga seperti cadangan 
pangan (misalnya beras) maka barang-
barang tersebut diakui sebagai 
persediaan. Persediaan diakui pada saat 
potensi manfaat ekonomi masa depan 
diperoleh pemerintah dan mempunyai 
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 
andal dan pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir 
periode akuntansi catatan persediaan 
disesuaikan dengan inventarisasi fisik. 

 
Pengukuran  

Nilai persediaan meliputi seluruh 
belanja yang dikeluarkan sampai suatu 
barang persediaan tersebut dapat 
dipergunakan. PSAP Nomor 05 tentang 
Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual 

mengatur bahwa persediaan disajikan 
sebesar: 
a. Biaya perolehan apabila diperoleh 

dengan pembelian 
 Biaya perolehan persediaan 

meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan 
dan biaya lainnya yang secara 
langsung dapat dibebankan pada 
perolehan persediaan. Potongan 
harga, rabat, da lainnya yang 
serupa mengurangi biaya 
perolehan. Nilai pembelian yang 
digunakan adalah biaya perolehan 
persediaan yang terakhir diperoleh. 

b. Biaya standar apabila diperoleh 
dengan cara memproduksi sendiri 

 Biaya standar persediaan meliputi 
biaya langsung yang terkait dengan 
persediaan yang diproduksi dan 
biaya tidak langsung yang 
dialokasikan secara sistematis 
berdasarkan ukuran-ukuran yang 
digunakan pada saat penyusunan 
rencana kerja dan anggaran. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh 
dengan caralainnya seperti donasi/ 
rampasan 

 Persediaan hewan dan anaman 
yang dikembangbiakkan dinilai 
dengan menggunakan nilai wajar. 
Harga/nilai wajar persediaan 
meliputi nilai tukar aset atau 
menyelesaikan kewajiban antar 
pihak yang memahami dan 
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berkeinginan melakukan transaksi 
wajar. 

 Dalam Lampiran I PSAP Nomor 
05 juga dijelaskan bahwa penilaian 
persediaan berbasis akrual dapat  
menggunakan: 
a. Metode sistematis, yaitu FIFO atau 

rata-rata tertimbang 

-   Penilaian persediaan dengan 
menggunakan metode FIFO 
berarti bahwa persediaan dinilai 
berdasarkan urutan transaksi 
perolehannya. Barang yang 
dibeli pertama akan dikeluarkan 
juga pada kesempatan pertama 
(first in first out). 

-   Penilaian dengan metode rata-
rata tertimbang (weighted 
average), persediaan dinilai 
dengan harga rata-rata 
persediaan tersebut. 

b. Harga Pembelian terakhir apabila 
setiap unit persediaan nilainya 
tidak material dan bermacam-
macam jenis. 

-   Penilaian persediaan dengan 
menggunakan harga beli 
terakhir digunakan untuk 
persediaan yang nilai per 
unitnya tidak material dan 
bermacam-macam jenisnya. 

 
Berikut ini akan disajikan contoh 

penilaian persediaan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor  71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan: 
Satuan kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan melakukan pembelian 
dan pendistribusian persediaan sebagai 
berikut : 
a. 3 Januari 20x1, dibeli persediaan 

kertas A4 dari PT ABC sebanyak 20 
rim @ Rp.35.000,- 

b. 5 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 10 rim ke Bidang 
Aklap 

c. 6 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 5 rim ke Bidang 
PP1 

d. 7 Januari 20x1, dibeli persediaan 
kertas A4 dari PT BCD sebanyak 15 
rim @ Rp.37.500,- 

e. 10 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 8 rim ke Bidang 
PA 

f. 12 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 6 rim ke Bagian 
Umum 

g. 14 Januari 20x1, dibeli kertas A4 
sebanyak 10 rim dari PT DEF @ Rp. 
40.000 

h. 20 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 8 rim ke Bidang 
Aklap 

i. 21 Januari 20x1, didistribusikan 
kertas A4 sebanyak 6 rim ke Bidang 
PP2 
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j. 25 Januari 20x1, dibeli kertas A4 
sebanyak 10 rim dari PT ACD @ Rp. 
38.000 

 
Dari contoh transaksi diatas maka 

penilaian persediaan menurut metode 
FIFO adalah seperti dibawah ini : 

Tanggal Uraian 

Pembelian Pengeluaran Saldo

U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total

3 Jan  PT ABC 20 700.000   20 700.000 

5 Jan Bidang 
Aklap 

  10 Rp. 
350.000 

10  350.000 

6 Jan Bidang 
PP1 

  5  175.000 5  175.000 

7 Jan PT BCD 15 562.500   5  175.000 

     15 562.500 

10 Jan Bidang 
PA 

  5 175.000   

   3 112.500 12 450.000 

12 Jan Bagian 
Umum 

  6 225.000 6 225.000 

14 Jan PT DEF 10 400.000   6 225.000 

     10 400.000 

20 Jan Bidang 
Aklap 

  6 225.000   

   2 80.000 8 320.000 

21 Jan Bidang 
PP2 

  6 240.000 2 80.000 

25 Jan PT ACD 10 380.000 2 80.000 

   10 380.000 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang 
menjadi beban persediaan menurut 
metode ini adalah sebesar total 
pengeluaran persediaan yaitu sebesar 
Rp1.582.500,-. Jumlah Rp1.582.500 ini 
merupakan penjumlahan dari semua 
pengeluaran persediaan dan akan 
disajikan pada Laporan Operasional 
sedangkan nilai akhir persediaan di 

neraca adalah sebesar Rp460.000,- 
(Rp80.000,- + Rp380.000,-). 
 
Sedangkan penerapan penilaian rata-rata 
tertimbang dapat dilihat dibawah ini: 
 

Tanggal Uraian

Pembelian Pengeluaran Saldo 

U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total 

3 Jan PT ABC 20 700.000   20 700.000 

5 Jan Bidang 
Aklap 

  10 350.000 10  350.000 

6 Jan Bidang 
PP1 

  5  175.000 5  175.000 

7 Jan PT BCD 15  
562.500 

  20 737.500 

10 Jan Bidang 
PA 

  8 295.0001) 12 442.500 

12 Jan Bagian 
Umum 

  6 221.250 6 221.250 

14 Jan PT DEF 10 400.000   16 621.250 

20 Jan Bidang 
Aklap 

  8 310.6252) 8 310.625 

21 Jan Bidang 
PP2 

  6 232.968 2 77.656 

25 Jan PT ACD 10 380.000   12 457.656 

 
Keterangan : 
1) (Rp737.500 : 20) x 8 = Rp295.000, 

angka Rp295.000 diperoleh dari 
saldo tanggal 7 januari sebesar 
Rp737.500 dibagi dengan jumlah 
kuantitas sebanyak 20 unit atau 
sama dengan Rp36.875 dan 
selanjutnya dikalikan dengan 
jumlah unit yang digunakan 
sebanyak 8 dimana hasilnya adalah 
Rp295.000,-. 

2) (Rp621.250 : 16) x 8 = Rp310.625, 
angka Rp310.625 diperoleh dari 
saldo tanggal 14 januari sebesar 
Rp621.250 dibagi dengan jumlah 
kuantitas sebanyak 16 unit atau 
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sama dengan Rp38.828,125 dan 
selanjutnya dikalikan dengan 
jumlah unit yang digunakan 
sebanyak 8 dimana hasilnya adalah 
Rp310.625,-. 

Dari tabel di atas diketahui 
bahwa yang menjadi beban persediaan 
menurut metode ini adalah sebesar total 
pengeluaran persediaan yaitu sebesar 
Rp1.584.843,- (penjumlahan dari semua 
pengeluaran persediaan), yang akan 
disajikan pada Laporan Operasional dan 
nilai akhir persediaan di neraca adalah 
sebesar Rp457.656,-. 

Dengan menggunakan contoh 
diatas, maka penilaian persediaan 
dengan harga pembelian terakhir dapat 
digambarkan seperti di bawah ini: 

Tanggal Uraian 

Pembelian Pengeluaran Saldo 
U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total U
n
i
t 

Total 

3 Jan PT 
ABC 

20 700.000   20 700.000 

5 Jan Bidang 
Aklap 

  10 350.000 10  350.000

6 Jan Bidang 
PP1 

  5  175.000 5  175.000

7 Jan PT BCD 15  562.500   20 750.000 
10 Jan Bidang 

PA 
  8 300.000 12 450.000 

12 Jan Bagian 
Umum 

  6 225.000 6 225.000 

14 Jan PT DEF 10 400.000   16 640.000 
20 Jan Bidang 

Aklap 
  8 320.000 8 320.000 

21 Jan Bidang 
PP2 

  6 240.000 2 80.000 

25 Jan PT 
ACD 

10 380.000   12 456.000 

Dari tabel di atas diketahui 
bahwa yang menjadi beban persediaan 

menurut metode ini adalah sebesar total 
pengeluaran persediaan yaitu sebesar 
Rp1.610.000,-. Jumlah Rp1.610.000 
merupakan penjumlahan dari semua 
pengeluaran persediaan dan akan 
disajikan pada Laporan Operasional 
sedangkan nilai akhir persediaan di 
neraca adalah sebesar Rp456.000,-. 

Secara ringkas, pemakaian 
persediaan dan saldo akhir dari masing-
masing metode penilaian persediaan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Metode 
penilaian 

persediaan 

Pemakaian 
persediaan 

Saldo akhir 

FIFO Rp1.582.500 Rp460.000 
Weighted 
Average 

Rp1.584.843 Rp457.656 

Harga beli 
terakhir 

Rp1.610.000 Rp456.000 

Dari penyajian ketiga  metode 
penilaian persediaan di atas dapat 
diketahui kelebihan dan kekurangannya. 
Kelebihan menggunakan metode 
kelebihan menggunakan metode FIFO  
adalah penilaian persediaan ini lebih fair 
dalam penyajiannya karena 
mempertimbangkan history transaksi 
persediaan yang terjadi sehingga metode 
ini selaras dengan pergerakan fisik 
barang dalam suatu entitas. Persediaan 
yang dibeli terlebih dahulu akan 
dikeluarkan atau didistribusikan lebih 
awal. Begitu juga untuk persediaan yang 
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dibeli setelah itu. Sedangkan kelebihan 
menggunakan metode tertimbang rata-
rata (weighted average)  adalah tidak 
membedakan harga masing-masing 
pembelian persediaan, namun untuk 
penerapannya memerlukan ketelitian 
perhitungan harga rata-ratanya. 
Sementara itu untuk metode harga beli 
terakhir relatif lebih mudah karena 
pemakaian dan saldo akhir persediaan 
dihitung berdasarkan harga beli terakhir, 
namun metode ini juga tidak 
mempertimbangkan history transaksi 
persediaan itu sendiri. 

Dari ketiga metode contoh penilaian 
persediaan tersebut akan terlihat 
perbedaan nilai akhir persediaan yang 
berbeda tetapi tidak signifikan. Saat ini 
pemerintah menggunakan metode 
penilaian persediaan dengan 
menggunakan harga perolehan terakhir 
sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan 
Nomor 40/PB/2006, selain itu digunakan 
juga metode pencatatan periodik dimana 
persediaan dicatat berdasarkan hasil 
inventarisasi fisik pada tanggal pelaporan 
atau pada akhir periode akuntansi. 
Metode ini terlihat lebih sederhana dan 
mudah untuk diimplementasikan pada 
seluruh Entitas Akuntansi pada seluruh 
Kementerian Negara/Lembaga pada 
tingkat Pemerintah Pusat yang berjumlah 
lebih kurang 22 ribu Satuan Kerja, namun 
ke depan apabila SAP berbasis Akrual 
diimplementasikan, maka penilaian 

persediaan bisa dilakukan dengan tiga 
macam cara yaitu metode FIFO, weighted 
average dan harga pembelian terakhir 
apabila setiap unit persediaan nilainya 
tidak material dan bermacam-macam 
jenis. 

Dalam hal pemerintah menyimpan 
barang untuk tujuan cadangan strategis 
seperti cadangan energi (misalnya 
minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga 
seperti cadangan pangan (misalnya beras 
atau benih nasional), barang-barang 
dimaksud diakui sebagai persediaan. 
Untuk barang-barang seperti ini 
perhitungan saldo akhir persediaannya 
bisa dilakukan melalui dokumen yang 
mendukungnya, misalnya saldo akhir 
cadangan beras pada Kementerian Sosial 
didasarkan pada bukti pendukung 
delivery order yang dikeluarkan oleh 
Badan Urusan Logistik (Bulog), yang 
merupakan kesanggupan Bulog untuk 
menyediakan beras yang diminta oleh 
Kementerian Sosial kapanpun diminta. 

 
1. Kesimpulan 

Metode penilaian persediaan yang 
selama ini digunakan dalam Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat adalah 
menurut harga beli terakhir yang 
dituangkan dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor 40 
tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi 
Persediaan. Sedangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 
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tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) berbasis Kas Menuju Akrual, 
persediaan dicatat berdasarkan 
inventarisasi fisik dan dinilai berdasarkan 
harga beli terakhir, sedangkan untuk SAP 
berbasis Akrual, persediaan dinilai 
berdasarkan 3 alternatif penilaian 
persediaan dan untuk barang persediaan 
yang memiliki nilai nominal yang 
dimaksudkan untuk dijual seperti pita 
cukai, dinilai dengan biaya perolehan 
terakhir sedangkan untuk persediaan 
hewan dan tanaman yang 
dikembangbiakkan dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar yang meliputi 
nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami 
dan berkeinginan melakukan transaksi 
wajar (arm length transaction).  

Referensi : 
1. Undang-undang no. 17 tahun 2003 

tentang Perbendaharaan Negara; 
2. Undang-undang no. 1 tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

4. Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
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LAPORAN OPERASIONAL 
SUATU PENGANTAR 

Oleh: Mega Meilistya 
(Kepala Seksi Informasi dan Publikasi-Direktorat APK) 

  

Pemerintah telah menetapkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) pada tanggal 22 
Oktober 2010. PP tersebut mempunyai 2 
(dua) lampiran, yaitu lampiran I yang 
berisi Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) yang berbasis 
akrual dan lampiran II yang berisi PSAP 
yang berbasis kas menuju akrual. 
Sebagaimana disebutkan dalam PP 
71/2010, pernyataan standar yang ada 
dalam lampiran I PP 71/2010 telah 
berlaku efektif sejak tahun anggaran 
2010. Dalam hal entitas pelaporan belum 
dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, 
PSAP berbasis kas menuju akrual dapat 
diberlakukan sampai dengan tahun 
anggaran 2014. Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual 
untuk entitas pada Pemerintah Pusat 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.   

Dengan mengacu kepada PP SAP 
yang baru ini, seluruh entitas pemerintah 
pusat dan daerah akan menerapkan SAP 
berbasis akrual untuk laporan 
keuangannya paling lambat pada tahun 

anggaran 2015. Penerapan SAP berbasis 
akrual akan mempergunakan beberapa 
laporan baru selain yang saat ini telah 
ada. Untuk itu, Buletin Panduan Teknis 
Akuntansi Pemerintah Pusat akan mulai 
membahas laporan-laporan baru yang 
ada pada PP dimaksud guna mulai 
memperkenalkan kepada para pelaku 
akuntansi pemerintah, baik pusat 
maupun daerah. Dimulai penerbitan 
Panduan Teknis edisi ini, akan dimulai 
pengenalan mengenai Laporan 
Operasional. 

Latar Belakang LO 

Saat ini, sesuai dengan SAP 
berbasis kas menuju akrual, terdapat 4 
(empat) jenis laporan keuangan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran yang harus dipersiapkan oleh 
entitas akuntansi/pelaporan, yaitu 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Sesuai dengan isi PSAP dari PP 71/2010 
lampiran II: 

1. LRA adalah laporan yang berisi 
informasi tentang realisasi 
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pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, dan pembiayaan 
dari suatu entitas pelaporan yang 
masing-masing diperbandingan 
dengan anggarannya; 

2. Neraca adalah laporan yang 
menggambarkan posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu; 

3. Sedangkan LAK adalah laporan 
yang memberikan informasi 
historis mengenai perubahan kas 
dan setara kas suatu entitas 
pelaporan dengan 
mengklasifikasikan arus kas 
berdasarkan aktivitas operasi, 
investasi aset nonkeuangan, 
pembiayaan dan nonanggaran 
selama satu periode akuntansi.   

Penerapan akuntansi berbasis 
akrual mensyaratkan tambahan jenis 
laporan keuangan baru, yaitu Laporan 
Operasional (LO), Laporan Perubahan 
Sisa Anggaran Lebih/Kurang (SAL/SAK), 
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Khusus 
untuk Laporan Operasional, PP 71/2010 
mengatur secara tersendiri pada 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I 
PP tersebut. 

Laporan Operasional merupakan 
laporan tentang seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan 
yang terdiri dari unsur-unsur 
pendapatan-LO, beban, dan 
surplus/defisit operasional yang 
penyajiannya disandingkan dengan 
angka-angka dari periode yang 
sebelumnya. Laporan Operasional dapat 
disetarakan dengan Laporan Laba Rugi 
(income statement) seperti yang biasa 
dikenal pada akuntansi komersial, yaitu 
keduanya memberikan informasi tentang 
seluruh transaksi pendapatan dan 
biaya/beban suatu entitas selama satu 
periode akuntansi. Hasil bersih dari 
Laporan Operasional, yaitu 
Surplus/Defisit, selanjutnya akan 
dilaporkan melalui Laporan Perubahan 
Ekuitas untuk kemudian dipindahkan ke 
akun Ekuitas (akhir) di Neraca. Sehingga 
tiga laporan, yaitu Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, 
mempunyai keterkaitan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam siklus 
akuntansi berbasis akrual. Hal ini setara 
dengan hubungan antara Laporan Laba 
Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan 
Neraca pada sistem akuntansi komersial.        

Adanya Laporan Operasional 
tidak menghilangkan kewajiban entitas 
akuntansi/pelaporan untuk menyusun 
dan menyajikan Laporan Realisasi 
Anggaran. Undang-Undang (UU) Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
pada Bab VIII tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 
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dan APBD mengatur bahwa laporan 
keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD (anggaran) antara lain 
meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD 
(Anggaran). Hal yang sama kembali 
dipertegas pada UU Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara. 

Dengan demikian penerapan 
akuntansi pemerintah yang berbasis 
akrual sebagaimana dinyatakan dalam PP 
71/2010 akan memisahkan laporan 
finansial dan laporan 
pertanggungjawaban anggaran. Laporan 
finansial melaporkan kinerja 

(performance) keuangan entitas 
akuntansi/pelaporan dan terdiri dari 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, dan Neraca. Sementara laporan 
pertanggungjawaban anggaran terdiri 
dari Laporan Realisasi Anggaran dan 
Laporan Perubahan SAL/SAK yang 
disusun untuk memenuhi kewajiban 
pemerintah yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.  

Tabel di bawah ini menjelaskan 
perbedaan antara Laporan Operasional 
dan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
PP 71/2010 lampiran I pada saat 
akuntansi berbasis akrual diterapkan: 

 LO LRA 
Penyajian Perbandingan antara nilai 

periode berjalan dengan 
nilai periode sebelumnya. 

Perbandingan antara nilai 
realisasi dengan nilai 
anggaran. 

Basis Akrual Kas 
Unsur 1. Pendapatan-LO 

2. Beban 
3. Kegiatan Non 

Operasional 
4. Pos Luar Biasa 
5. Surplus/Defisit-LO 

1. Pendapatan 
2. Belanja 
3. Transfer 
4. Pembiayaan 
5. Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran  
(SiLPA/SiKPA) 

Proses Penyusunan LO 
↓ 

Laporan Perubahan 
Ekuitas 

↓ 
Neraca 

LRA 
↓ 

Laporan Perubahan 
SAL/SAK 

 

Transaksi akrual: Dicatat Tidak dicatat 
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1. Pendapatan yang 
masih harus diterima 

2. Pendapatan diterima 
di muka 

3. Belanja dibayar di 
muka 

4. Belanja yang masih 
harus dibayar  

 
 

(Saat ini, sesuai dengan 
Perdirjen Nomor PER-
62/PB/2009, entitas 
pemerintah pusat 

menyajikan informasi 
pendapatan dan belanja 

secara akrual sebagai 
suplemen laporan 

keuangan) 
Transaksi non-kas: 
1. Penyusutan 
2. Amortisasi 
3. Deplesi 
4. Penyisihan (piutang 

tak tertagih) 

Dicatat 
 
 

Tidak dicatat 
 

   

Manfaat LO 

Laporan Operasional memberi-
kan informasi tentang kegiatan 
operasional keuangan dari suatu entitas 
akuntansi/pelaporan dengan menyajikan 
berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 
surplus/defisit dari operasi, 
surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional, surplus/defisit sebelum pos 
luar biasa, pos luar biasa, dan 
surplus/defisit-LO. Informasi yang 
disediakan untuk para pengguna laporan 
untuk satu periode pelaporan antara lain: 
(a) Penyajian beban akrual dalam LO 

memungkinkan pengguna laporan 
untuk mengetahui besarnya beban 
yang harus ditanggung pemerintah 
dalam menjalankan pelayanannya 

melalui perhitungan biaya (cost) per 
program/kegiatan. Pencatatan beban 
dengan basis akrual meliputi semua 
transaksi beban meskipun 
pengeluaran kas-nya tidak dilakukan 
pada periode berjalan (current 
period). Sebaliknya, pengeluaran kas 
pada periode berjalan tidak dapat 
dicatat sebagai beban pada LO bila 
pengeluaran tersebut tidak terkait 
dengan program/kegiatan periode 
berjalan. Untuk lebih jelasnya 
diberikan contoh sebagai berikut: 
• Biaya konsultan selama bulan 

November dan Desember akan 
dimasukkan sebagai beban pada 
Laporan Operasional tahun 20X0 
meskipun pembayarannya 
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dilakukan pada bulan Februari 
20X1. 

• Pembayaran sewa kantor untuk 3 
(tiga) tahun ke depan pada bulan 
Juli 20X1 (Juli 20X1 – Juni 20X4) 
hanya akan mencatat 1/6 (satu 
per enam) dari seluruh 
pembayaran sebagai beban sewa 
pada LO 20X1. Sementara 5/6 
(lima per enam) dari total 
pembayaran tidak diakui sebagai 
beban sewa pada LO 20X1. 

Dengan mempergunakan prinsip 
penyandingan beban terhadap 
program/kegiatan, penyajian beban 
per program/kegiatan pada LO akan 
lebih andal dan terukur 
dibandingkan penyajian belanja per 
program/kegiatan pada LRA.          

(b) Selanjutnya biaya per program/ 
kegiatan dalam LO dapat 
dibandingkan dengan dengan 
output/keluaran entitas sebagaimana 
dilaporkan dalam Laporan Kinerja 
untuk menilai efisiensi dan 
dibandingkan dengan outcome/hasil 
entitas untuk menilai efektivitas 
entitas akuntansi/pelaporan. Dengan 
demikian kinerja (performance) 
pemerintah dalam hal efisiensi, 
efektivitas, dan kehematan 
perolehan dan penggunaan sumber 
daya ekonomi dapat dievaluasi. 
Informasi kinerja tersebut dapat 
dijadikan sebagai indikator 

keberhasilan atau kegagalan kinerja 
entitas yang kemudian dapat 
digunakan untuk bahan 
pertimbangan dalam pengelolaan 
sumber ekonomi di masa yang akan 
datang.    

(c) Penyajian LO dengan membanding-
kan secara komparatif angka periode 
pelaporan berjalan dengan periode 
yang lalu memungkinkan pengguna 
laporan melakukan analisa trend 
yang antara lain berguna dalam 
memprediksi (estimate) pendapatan-
LO yang akan diterima untuk 
mendanai kegiatan pemerintah pusat 
dan daerah pada periode 
mendatang. 

(d) Perhitungan pendapatan-LO dan 
beban dalam LO akan menghasilkan 
besaran surplus operasional yang 
mencerminkan adanya peningkatan 
ekuitas pemerintah atau besaran 
defisit operasional yang menandakan 
adanya penurunan ekuitas 
pemerintah. Nilai surplus/defisit 
operasional dalam LO seterusnya 
akan dilaporkan dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas.  

Akuntansi Pendapatan-LO 

Menurut PP 71/2010 
pendapatan-LO diartikan sebagai hak 
pemerintah yang menambah ekuitas 
dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
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kembali, sementara pendapatan (LRA) 
sebagai semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah yang menambah 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh pemerintah. Baik 
Laporan Operasional maupun Laporan 
Realisasi Anggaran mengakui pendapatan 
sebagai hak yang tidak perlu dibayar 
kembali di kemudian hari. Namun 
pendapatan LRA diakui bila uang/kas dari 
pendapatan tersebut telah diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah 
sehingga ekuitas dana lancar pemerintah 
akan bertambah. Hal ini berbeda dengan 
pendapatan-LO yang tidak 
memperhatikan aliran uang/kas yang 
masuk ke Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah sepanjang hak 
pendapatan tersebut telah menjadi milik 
pemerintah dan menambah ekuitas.      

Hak pemerintah tersebut dapat 
diakui sebagai Pendapatan-LO apabila 
telah timbul hak pemerintah untuk 
menagih atas suatu pendapatan atau 
telah terdapat suatu realisasi pendapatan 
yang ditandai dengan adanya aliran 
masuk sumber daya ekonomi. Secara 
lebih rinci, pengakuan atas Pendapatan-
LO sesuai PP 71/2010 adalah sebagai 
berikut: 

(a) Pendapatan-LO yang diperoleh 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat 

timbulnya hak untuk menagih 
pendapatan. Contoh dari 
pendapatan-LO ini adalah pada 
saat diterbitkannya penetapan 
pajak kepada wajib pajak.  

(b)  Pendapatan-LO yang diperoleh 
sebagai imbalan atas suatu 
pelayanan yang telah selesai 
diberikan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, diakui pada 
saat timbulnya hak untuk menagih 
imbalan. Contoh dari pendapatan-
LO ini adalah pendapatan yang 
diterima dari biaya pengurusan 
dokumen sipil/negara seperti KTP, 
SIM, STNK dan lain-lain. 

(c) Pendapatan-LO yang diakui pada 
saat direalisasi adalah hak yang 
telah diterima oleh pemerintah 
tanpa terlebih dahulu adanya 
penagihan. 

(d) Dalam hal badan layanan umum, 
pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan 
perundangan yang mengatur 
mengenai badan layanan umum.   

Paragraf 26 PSAP 12 dari 
Lampiran I PP 71/2010 mengatur bahwa 
Pendapatan-LO dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan pendapatan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Berkaitan dengan penerapan azas bruto 
ini, terdapat perbedaan antara Lampiran 
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I PP 71/2010 yang berbasis akrual dengan 
Lampiran II PP 71/2010 yang berbasis 
Cash Toward Accrual (CTA), yaitu 
terdapat paragraf tambahan yang 
menyebutkan “Dalam hal besaran 
pengurang terhadap pendapatan-LO 
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 
pendapatan dimaksud dan tidak dapat di 
estimasi terlebih dahulu dikarenakan 
proses belum selesai, maka asas bruto 
dapat dikecualikan”. Sehingga 
pendapatan migas dari Kontrak 
Kontraktor Kerjasama (KKKS) yang 
memenuhi persyaratan paragraf di atas 
dapat diakui dengan tidak 
mempergunakan azas bruto. 

Akuntansi untuk koreksi dan 
pengembalian Pendapatan-LO diatur 
dalam PP 71/2010 sebagai berikut: 

(a) Pengembalian yang sifatnya 
normal dan berulang (recurring) 
atas pendapatan-LO pada periode 
penerimaan maupun pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai 
pengurang pendapatan. 

(b) Koreksi dan pengembalian yang 
sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas pendapatan-LO 
yang terjadi pada periode 
penerimaan pendapatan 
dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang 
sama. 

(c) Koreksi dan pengembalian yang 
sifatnya tidak berulang (non-

recurring) atas pendapatan-LO 
yang terjadi pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai 
pengurang ekuitas pada periode 
ditemukannya koreksi dan 
pengembalian tersebut.  

Entitas pelaporan menyajikan 
pendapatan-LO yang diklasifikasikan 
menurut sumber pendapatan. Klasifikasi 
menurut sumber pendapatan untuk 
pemerintah pusat dikelompokkan 
berdasarkan jenis pendapatan, yaitu 
pendapatan perpajakan, pendapatan 
bukan pajak, dan pendapatan hibah. 
Klasifikasi menurut sumber pendapatan 
untuk pemerintah daerah dikelompokkan 
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu 
pendapatan asli daerah, pendapatan 
transfer, dan lain-lain pendapatan yang 
sah. Masing-masing pendapatan tersebut 
diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber 
pendapatan disajikan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan.  

Akuntansi Beban  
Menurut PP 71/2010 beban pada 

LO adalah penurunan manfaat 
ekonomi/potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas 
pemerintah, dapat berupa 
pengeluaran/konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. Sementara belanja 
pada LRA adalah semua pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah 
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yang mengurangi ekuitas dana lancar 
dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. Sama halnya dengan 
pendapatan, transaksi belanja pada 
Laporan Operasional tidak 
memperhatikan arus kas yang keluar dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.    
Dengan demikian pengakuan beban pada 
LO terjadi pada saat: 

(a) Timbulnya kewajiban, yaitu saat 
terjadinya peralihan hak dari pihak 
lain ke pemerintah tanpa diikuti 
keluarnya kas dari kas umum 
negara/daerah. Contohnya tagihan 
rekening telepon dan rekening 
listrik yang belum dibayar 
pemerintah. 

(b) Terjadinya konsumsi aset, yaitu 
saat pengeluaran kas kepada pihak 
lain yang tidak didahului timbulnya 
kewajiban dan/atau konsumsi aset 
nonkas dalam kegiatan operasional 
pemerintah. 

(c) Terjadinya penurunan manfaat 
ekonomi atau potensi jasa, yaitu 
saat penurunan nilai aset 
sehubungan dengan penggunaan 
aset bersangkutan/berlalunya 
waktu. Contoh penurunan manfaat 
ekonomi atau potensi jasa adalah 
beban yang berkaitan dengan 
penyusutan atau amortisasi. 

(d) Dalam hal badan layanan umum, 
beban diakui dengan mengacu 
pada peraturan perundangan yang 
mengatur mengenai badan layanan 
umum.  

Laporan Operasional 
mengklasifikasikan beban menurut 
klasifikasi ekonomi. Sementara beban 
berdasarkan klasifikasi organisasi dan 
klasifikasi lain yang dipersyaratkan 
menurut ketentuan perundangan 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Klasifikasi ekonomi pada 
prinsipnya mengelompokkan beban 
berdasarkan jenis beban. Klasifikasi 
ekonomi untuk pemerintah pusat adalah 
beban pegawai, beban barang, beban 
bunga, beban subsidi, beban hibah, 
beban bantuan sosial, beban penyusutan 
aset tetap/amortisasi, beban transfer, 
dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi 
untuk pemerintah daerah terdiri dari 
beban pegawai, beban barang, beban 
bunga, beban subsidi, beban hibah, 
beban bantuan sosial, beban penyusutan 
aset tetap/amortisasi, beban transfer, 
dan beban tak terduga. 

Pengelompokan beban pada 
akuntansi berbasis akrual 
memperkenalkan jenis beban baru, 
antara lain beban penyusutan aset 
tetap/amortisasi. Pencatatan beban 
penyusutan/amortisasi merupakan 
akibat dari pengakuan bahwa aset 
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pemerintah, kecuali untuk beberapa aset 
tertentu seperti tanah, mempunyai masa 
manfaat dan kapasitas yang terbatas 
sebagaimana dinyatakan dalam PSAP 1 
tentang Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan. Seiring dengan 
penurunan kapasitas dan manfaat dari 
suatu aset, nilai aset tetap yang 
bersangkutan disusutkan selama masa 
manfaatnya menurut suatu alokasi yang 
sistematis. Metode 
penyusutan/amortisasi dapat 
dikelompokkan menjadi:  

(a) Metode garis lurus (straight line 
method);  

(b)  Metode saldo menurun ganda 
(double declining balance method);  

(c)  Metode unit produksi (unit of 
production method).  

Koreksi atas beban, termasuk 
penerimaan kembali beban, yang terjadi 
pada periode beban yang bersangkutan 
dibukukan sebagai pengurang/penambah 
beban pada periode yang sama. Apabila 
diterima pada periode berikutnya, 
koreksi atas beban dibukukan dalam 
pendapatan lain-lain. Dalam hal 
mengakibatkan penambahan beban 
dilakukan dengan pembetulan/koreksi 
pada akun ekuitas. 

Selisih lebih/kurang antara 
Pendapatan-LO dan beban selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. 

Surplus dari kegiatan operasional 
merupakan selisih lebih antara 
Pendapatan-LO dan beban selama satu 
periode pelaporan, sedangkan Defisit 
dari kegiatan operasional adalah selisih 
kurang antara Pendapatan-LO dan beban 
selama satu periode pelaporan. Untuk 
memperoleh surplus/defisit ini, transaksi 
pembiayaan tidak diperhitungkan karena 
transaksi pembiayaan tidak terkait secara 
langsung dengan operasional entitas 
pemerintah selama periode pelaporan.  

Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar 
Biasa  

Selain Pendapatan-LO dan 
beban, Laporan Operasional juga 
menyajikan kegiatan Non Operasional 
dan Pos Luar Biasa. Kegiatan Non 
Operasional terdiri dari pendapatan dan 
beban yang sifatnya tidak rutin, seperti 
surplus/defisit penjualan aset non lancar 
dan surplus/defisit penyelesaian 
kewajiban jangka panjang. Sedangkan 
Pos Luar Biasa memuat kejadian luar 
biasa yang mempunyai karakteristik 
sebagai berikut:  

(a)  tidak dapat diramalkan terjadi pada 
awal tahun anggaran;  

(b)  tidak diharapkan terjadi berulang-
ulang (rutin); dan  

(c)  diluar kendali entitas pemerintah.  

Kegiatan Non Operasional dan 
Pos Luar Biasa disajikan terpisah dalam 
Laporan Operasional dan disajikan 
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sesudah Surplus/Defisit dari kegiatan 
operasional. Sifat dan jumlah rupiah dari 
kejadian luar biasa harus diungkapkan 
pula dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

Pembahasan tentang Kegiatan 
Non Operasional dan Pos Luar Biasa dari 
Laporan Operasional akan dijelaskan 
lebih lanjut pada penerbitan Panduan 
Teknis berikutnya. 

 

 

Surplus/Defisit-LO  

Surplus/Defisit-LO adalah 
penjumlahan selisih lebih/kurang antara  

surplus/defisit kegiatan operasional, 
kegiatan non operasional, dan kejadian 
luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada 
akhir periode pelaporan dipindahkan ke 
Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas awal 
ditambah/dikurang dengan 
surplus/defisit LO pada periode 
bersangkutan ditambah/dikurang dengan 
dampak kumulatif perubahan 
kebijakan/kesalahan mendasar akan 
diperoleh ekuitas akhir.  

 

CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL 

PEMERINTAH PUSAT 
LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 
 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN 20X1 20X0 KENAIKAN/ 
PENURUNAN 

(%) 

KEGIATAN OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx 
PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

PENDAPATAN PERPAJAKAN xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 
Mewah 

xxx xxx xxx xxx 

Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Cukai xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xxx xxx 
Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx 

  Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10) xxx xxx xxx xxx 
     

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxx xxx xxx xxx 
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Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx 
    

 
 

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) xxx xxx xxx xxx 
     

PENDAPATAN HIBAH xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Pendapatan Hibah (20) xxx xxx xxx xxx 
    JUMLAH PENDAPATAN (11+17+21) xxx xxx xxx xxx 
     

BEBAN xxx xxx xxx xxx 
Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 
Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx 
Beban Jasa xxx xxx xxx xxx 
Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx 
Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx 
Beban Bunga xxx xxx xxx xxx 
Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx 
Beban Hibah xxx xxx xxx xxx 
Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx 
Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx 
Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 
Beban Lain-Lain xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH BEBAN (25 s/d 36) xxx xxx xxx xxx 
     
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37) xxx xxx xxx xxx 
     

KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx 
Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx 
Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx 
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx 
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 
(42 s/d 46) 

xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39+47) xxx xxx xxx xxx 
     

POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 
Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 

POS LUAR BIASA (51-52) xxx xxx xxx xxx 
SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53) xxx xxx xxx xxx 
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Kesimpulan 

Penerapan akuntansi berbasis 
akrual merupakan tantangan besar bagi 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Perubahan peraturan 
pelaksanaan dan sistem akuntansi 
sebagai konsekuensi dari penerapan 
akuntansi berbasis akrual harus disikapi 
secara hati-hati dengan persiapan yang 
matang. Terkait dengan penyusunan 
Laporan Operasional, perlu diperhatikan 
keterkaitan antara Laporan Operasional 
dengan Laporan Kinerja sehingga 
informasi beban (akrual) per 
program/kegiatan dapat disajikan secara 
andal. Selanjutnya, hubungan yang logis 
antar laporan keuangan, termasuk 
Laporan Operasional, harus diperhatikan 
dengan adanya (kemungkinan) 
penggunaan dual basis pencatatan 
antara sistem penganggaran dan sistem 
pelaporan. 

Kesimpulan lain adalah: 
(a) Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Neraca 
mempunyai keterkaitan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

(b) Laporan pertanggungjawaban 
anggaran dapat dibedakan dengan 
laporan kinerja keuangan; 

(c) Dapat diketahui kinerja operasional 
pemerintah untuk periode 
pelaporan tertentu; 

(d) Laporan Operasional mempunyai 
nilai prediktif karena informasinya 
dapat digunakan untuk 
memprediksi pendapatan LO yang 
akan diterima untuk mendanai 
kegiatan pemerintah dalam 
periode mendatang. 

Referensi: 
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. 
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. 
3. PP Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
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AKUNTANSI DANA CADANGAN (ESCROW ACCOUNT) 
 

Oleh: R. Wiwin Istanti, SE., Ak. M.Laws 
(Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan – Direktorat APK) 

 

Pendahuluan 

Terdapat perbedaan konsep dana 
cadangan untuk Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Konsep dana 
cadangan yang ada di pemerintah pusat 
tidaklah sama dengan konsep dana 
cadangan yang terdapat di pemerintah 
daerah. Menurut Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 
01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, dana cadangan 
didefinisikan sebagai dana yang 
disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif besar yang 
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. Dana cadangan tersebut harus 
dirinci menurut tujuan pembentukannya. 
Untuk saat ini dana cadangan yang 
memenuhi definisi pada PSAP nomor 01 
tersebut adalah dana cadangan yang 
terdapat di pemerintah daerah, yang 
apabila dilihat di dalam lampiran dari 
PSAP nomor 01 yaitu contoh format 
neraca pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota, dana cadangan 
di dalam Neraca Pemerintah Daerah 
disajikan sebagai bagian dari aset. 

Sebagai contoh dana cadangan di 
pemerintah daerah yaitu misalnya suatu 
pemerintah daerah merencanakan untuk 
membangun suatu aset yang 
membutuhkan dana yang sangat besar 
sehingga tidak memungkinkan untuk 
didanai dari satu tahun APBD, maka 
pemerintah daerah akan mencadangkan 
terlebih dahulu sejumlah dana dalam 
beberapa tahun ke depan (sesuai dengan 
yang ditetapkan) sampai dengan dana 
tersebut cukup untuk membangun aset 
tersebut. Besarnya dana yang 
dibutuhkan, besarnya dana yang 
disisihkan setiap tahun, berapa lama 
masa penyisihannya, disimpan di bank 
apa maupun bunganya berapa (jika ada) 
diatur dengan peraturan daerah. 

Adapun bagi pemerintah pusat, sampai 
dengan saat ini tidak mengenal dana 
cadangan seperti yang dimaksudkan 
dalam PSAP Nomor 01 tersebut. Dana 
cadangan yang terdapat di pemerintah 
pusat, menurut Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 256/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Penyimpanan dan 
Pencairan Dana Cadangan didefinisikan 
sebagai dana yang belum dapat dicairkan 
kepada pihak yang berhak sampai 
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dengan akhir tahun anggaran karena 
kelengkapan administrasinya belum 
dipenuhi. Bagi pemerintah pusat, 
pengertian dana cadangan adalah dana 
yang dibatasi penggunaannya atau 
escrow account. 

Berdasarkan penjelasan pada 2 (dua) 
paragraf di atas dapat kita ketahui kira-
kira perbedaan maksud dari kedua 
konsep dana cadangan tersebut. Artikel 
ini untuk selanjutnya hanya akan 
menjelaskan dana cadangan bagi 
pemerintah pusat, sedangkan dana 
cadangan bagi pemerintah daerah tidak 
akan dibahas dalam artikel ini. 
Pembahasan dana cadangan dalam 
artikel ini mencakup mekanisme 
pembentukan dana cadangan, 
mekanisme penyimpanan dana 
cadangan, mekanisme pencairan dana 
cadangan, dan akuntansi dana cadangan. 

Mekanisme Pembentukan Dana 
Cadangan 

Pada tahun 2005 pada saat Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP), BPK pada saat itu 
mempertanyakan mengenai adanya dana 
cadangan (escrow account) yang 
dilaporkan di dalam Neraca, walaupun 
pada akhirnya BPK dapat menerima 
alasan yang disampaikan oleh 
pemerintah yang mendukung bahwa 

dana cadangan ini memang tidak dapat 
dihindarkan pasti akan terjadi dengan 
melihat karakteristik dari belanja yang 
bersangkutan. BPK menyetujui bahwa 
pada akhir tahun pemerintah pusat dapat 
membentuk dana cadangan (escrow 
account) untuk jangka waktu selama 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, atau dengan kata lain, dana 
cadangan tersebut diperbolehkan untuk 
dibentuk sampai dengan akhir bulan 
Pebruari tahun berikutnya. Terdapat 
beberapa belanja yang sampai dengan 
bulan Desember belum dapat 
direalisasikan karena sampai dengan 
pertengahan bulan desember 
perhitungan belanja yang bersangkutan 
secara terperinci belum selesai dilakukan 
dimana perhitungan ini terkait dengan 
realisasi dan kondisi yang berhubungan 
dengan pihak ketiga.  

Transaksi yang menyebabkan 
terbentuknya dana cadangan ini adalah 
sebagai berikut: (1) belanja subsidi/Public 
Service Obligation (PSO) dengan Kuasa 
Pengguna Anggarannya yaitu Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA);  

(2) Penyertaan Modal Negara, dengan 
Kuasa pengguna Anggarannya yaitu 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN), dan  
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(3) Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Kuasa 
Pengguna Anggarannya yaitu Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).  

Seluruh transaksi tersebut merupakan 
pengeluaran negara atas beban Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara 
(BUN). Di dalam Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 256/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Penyimpanan dan 
Pencairan Dana Cadangan dinyatakan 
bahwa pengeluaran negara yang dapat 
disimpan dalam rekening dana cadangan 
terdiri dari 3 (tiga) kelompok transaksi 
seperti dijelaskan di atas, tetapi tidak 
berarti bahwa di akhir tahun anggaran 
secara otomatis pasti akan dibentuk dana 
cadangan untuk ketiga kelompok 
transaksi tersebut. Pembentukan dana 
cadangan tergantung pada ada atau 
tidaknya transaksi yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran masih belum dapat 
dibayarkan dikarenakan belum lengkap 
administrasinya. 

Subsidi terdiri dari beberapa jenis 
transaksi yaitu: 

(a) Subsidi premium 
(b) Subsidi minyak tanah 
(c) Subsidi minyak solar 
(d) Subsidi LPG 
(e) Subsidi listrik 
(f) Subsidi pangan 
(g) Subsidi pupuk 
(h) Subsidi benih 

(i) Subsidi PT Pos Indonesia 
(j) Subsidi PT PELNI 
(k) Subsidi PT Kereta Api Indonesia 

Sedangkan untuk tahun anggaran 2010 
DBH yang dicadangkan adalah DBH 
Sumber Daya Alam yang terdiri dari 
beberapa jenis belanja yaitu: 

(a) Migas, yang terdiri dari minyak 
bumi dan gas bumi 

(b) Pertambangan Umum 
(c) Kehutanan 
(d) Perikanan 

Mekanisme pembentukan dana 
cadangan dimulai pada saat KPA 
mengirimkan Surat Permintaan 
Penyediaan Dana Cadangan kepada 
Kuasa BUN Pusat dalam hal ini adalah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang mana secara teknis dikelola oleh 
Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Surat 
permintaan tersebut menyatakan bahwa 
terdapat tagihan dalam jumlah tertentu 
yang belum didukung oleh kelengkapan 
administrasi bukti-bukti pengeluarannya 
sehingga KPA meminta kepada Kuasa 
Bendahara Umum Negara (BUN) dalam 
hal ini adalah Direktur Jenderal 
Perbendaharaan u.p Direktur 
Pengelolaan Kas Negara, untuk 
disediakan dananya dalam Rekening 
Dana Cadangan (Escrow Account) atas 
nama Menteri Keuangan. Selain 
menginformasikan berapa jumlah 
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nominal tagihan yang akan di escrow-
kan, surat tersebut juga harus 
menginformasikan nomor DIPA, pagu 
anggaran, realisasi pencairan, dan sisa 
dananya, dimana terhadap informasi 
tersebut Direktorat Pengelolaan Kas 
Negara akan melakukan verifikasi 
bersama dengan Kuasa BUN KPPN dalam 
hal ini adalah KPPN Jakarta II sebagai 
penerbit SP2D untuk pembentukan dana 
cadangan. SP2D untuk pembentukan 
dana cadangan (escrow account) ini 
dilakukan dengan mendebet rekening kas 
negara dan mengkredit rekening dana 
cadangan. Surat permintaan dari KPA 
tersebut harus dilampiri dengan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan 
Pekerjaan (SPKMP)  

Mekanisme Penyimpanan Dana 
Cadangan 

Dana cadangan yang terbentuk dengan 
adanya permintaan dari KPA akan 
disimpan di bank. Penunjukan bank 
penyimpan dana cadangan ini dilakukan 
melalui serangkaian prosedur yang kita 
kenal sebagai “Beauty Contest”. 

Pada awal bulan Nopember akan 
dibentuk Tim Penilai untuk melakukan 
“Beauty Contest” terhadap beberapa 
bank pemerintah yang mengirimkan 
penawaran untuk menjadi calon 
penyimpan dana cadangan, dimana 
sebelum menetapkan bank pemenang 

penyimpan dana cadangan Tim Penilai 
akan melakukan serangkaian penilaian 
sesuai berbagai kriteria yang telah 
ditetapkan oleh Tim Penilai. Seyogyanya 
dana cadangan disimpan tidak di 1 (satu) 
bank saja sesuai rekomendasi dari BPK, 
namun tidak tertutup kemungkinan dana 
cadangan tersebut disimpan hanya di 1 
(satu) bank apabila Tim Penilai 
menyatakan bahwa hanya 1 (satu) bank 
yang dinyatakan memenuhi kriteria 
sebagai penyimpan dana cadangan.  

Setelah Tim Penilai menetapkan bank 
penyimpan dana cadangan, maka 
Direktorat Pengelolaan Kas Negara akan 
memberitahukan Rekening Penyimpan 
Dana Cadangan ini kepada para KPA dan 
KPPN Jakarta II melalui Surat 
Pemberitahuan Rekening Dana 
Cadangan. 

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Penyimpanan dan 
Pencairan Dana Cadangan, dinyatakan 
bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Rekening Dana Cadangan maka Pejabat 
Pembuat Komitmen yang bersangkutan 
akan membuat Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) yaitu dokumen yang 
diterbitkan/digunakan oleh Pengguna 
Anggaran (PA)/KPA/Pejabat Pembuat 
Komitmen sebagai dasar penerbitan 
Surat Perintah Membayar (SPM). SPP 
beserta Surat Pemberitahuan Rekening 
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Dana Cadangan dan SPKMP disampaikan 
kepada Pejabat Penandatangan SPM 
sebagai dasar penerbitan SPM-LS setelah 
sebelumnya dilakukan pengujian SPP.  

SPM-LS yang diterbitkan tersebut akan 
disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta 
II. Pengajuan SPM-LS untuk dana 
cadangan ini dilakukan pada bulan 
Desember dan tidak diperkenankan 
melampaui akhir tahun anggaran. SPM-LS 
tersebut akan diuji lagi di KPPN Jakarta II 
untuk kemudian diterbitkan SP2D untuk 
mendebet rekening kas negara dan 
mengkredit Rekening Dana Cadangan. 
Dengan terbitnya SP2D tersebut maka 
dana akan berpindah dari rekening kas 
negara ke Rekening Dana Cadangan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. SP2D ini 
oleh KPPN Jakarta II akan diakuntansikan 
seperti SP2D belanja biasa atau dengan 
kata lain pemindahan dana ke Rekening 
Dana Cadangan ini dicatat sebagai 
realisasi belanja satker yang 
bersangkutan. Mekanisme penerbitan 
SP2D ini oleh KPPN Jakarta II 
diperlakukan sama dengan SP2D belanja 
yang lain, demikian juga untuk 
mekanisme transfer dananya dilakukan 
melalui Bank Operasional KPPN Jakarta II. 

Mekanisme Pencairan Dana Cadangan 

Sebelum melakukan pencairan dana 
cadangan, KPA terlebih dahulu akan 
melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti 

pengeluaran yang belum dapat dipenuhi 
pada akhir tahun anggaran yang lalu. 
Setelah verifikasi selesai dilakukan maka 
KPA akan segera mengajukan surat 
permintaan pencairan dana cadangan 
dengan dilampiri tagihan pembayaran 
kepada Kuasa BUN Pusat yaitu Direktur 
Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur 
Pengelolaan Kas Negara.  

Surat permintaan pencairan dana 
cadangan tersebut sudah harus diterima 
oleh Kuasa BUN Pusat selambat-
lambatnya pada tanggal 14 Februari 
tahun anggaran berikutnya setelah tahun 
anggaran penyimpanan Dana Cadangan. 
Surat permintaan pencairan dana 
tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu 
oleh Kuasa BUN Pusat sebelum dananya 
dicairkan.  

Batas waktu penyimpanan dana 
cadangan ini dibatasi hanya 2 (dua) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. Dengan 
kata lain pada tanggal 28 Februari tahun 
anggaran berikutnya setelah 
penyimpanan dana cadangan, Rekening 
Penyimpan Dana Cadangan akan ditutup 
dan saldo rekening akan disetorkan ke 
rekening nomor 502.000000980 yaitu 
Rekening Kas Umum Negara Dalam 
Rupiah. Penutupan Rekening Dana 
Cadangan dilakukan dengan 
mengirimkan surat penutupan Rekening 
Dana Cadangan kepada pimpinan bank 
penyimpan dana cadangan, sedangkan 
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pemindahbukuan sisa saldo Rekening 
Dana Cadangan ke rekening kas negara 
dilakukan dengan mengirimkan Surat 
Pemindahbukuan Sisa Saldo Rekening 
Dana Cadangan sesuai dengan format 
yang terlampir dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Penyimpanan dan 
Pencairan Dana Cadangan kepada 
pimpinan bank penyimpan Dana 
Cadangan. Adapun secara akuntansi 
penyetoran kembali sisa dana cadangan 
yang tidak dicairkan ke Rekening Kas 
Umum Negara Dalam Rupiah akan 
dicatat sebagai Pendapatan Lain-Lain. 

Akuntansi Dana Cadangan 

Sampai dengan akhir tahun 2010 
pengelolaan dana cadangan ini dilakukan 
oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara, 
dan ditatausahakan menggunakan buku 
kas untuk mencatat aliran dana cadangan 
untuk masing-masing jenis belanja, yang 
mencakup pagu dana cadangan per jenis 
belanja, realisasi pencairan dana 
cadangan, maupun sisa dana yang tidak 
dicairkan tetapi disetorkan kembali ke 
rekening kas negara. 

 Pengelolaan rekening dana cadangan ini 
masih dilakukan secara manual. Untuk 
mengintegrasikan pencatatan dana 
cadangan ini ke dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun 
oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan maka setiap akhir bulan 
Februari tahun berikutnya, Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara akan 
mengirimkan surat kepada Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
untuk menginformasikan berapa pagu 
dana cadangan, berapa realisasi 
pencairan dana cadangan dan berapa 
sisa dana cadangan yang disetorkan 
kembali ke rekening kas negara. 
Informasi tersebut oleh Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan 
dilaporkan dalam LKPP. Dana cadangan 
atau escrow account ini dilaporkan di 
dalam Neraca Pemerintah Pusat (yang 
merupakan bagian dari LKPP) sebagai 
akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya. 

Escrow account dilaporkan oleh masing2 
BA (BA 999.07) baru kemudian ke LKPP 

Sehingga untuk pencatatan terkait dana 
cadangan ini, KPPN Jakarta II akan 
mencatat belanja di dalam Laporan 
Realisasi Anggaran KPPN Jakarta II 
berdasarkan SP2D yang diterbitkan untuk 
mencatat pemindahan dana dari 
rekening kas negara ke Rekening Dana 
Cadangan. Sedangkan dana cadangan itu 
sendiri dicatat oleh Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan sebagai Kas 
Yang Dibatasi Penggunaannya di dalam 
Neraca Pemerintah Pusat, termasuk juga 
mencatat penyetoran sisa dana cadangan 
dari Rekening Dana Cadangan ke 
Rekening Kas Umum Negara Dalam 
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Rupiah sebagai Pendapatan Lain-lain di 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 
Pusat. 

Akuntansi dana cadangan seperti yang 
telah diuraikan di atas adalah akuntansi 
dana cadangan yang berlaku sampai 
dengan akhir tahun 2010 yang dilaporkan 
di dalam LKPP yang diselesaikan di bulan 
Juni 2011. Sedangkan untuk 
pertanggungjawaban dana cadangan 
yang akan dibentuk di akhir tahun 2011 
(jika ada), telah diterbitkan aturan baru 
yaitu Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2011 
tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening 
Dana Cadangan sebagai aturan yang 
melengkapi Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata 
Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana 
Cadangan.  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2011 
tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening 
Dana Cadangan diatur bahwa Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara c.q 
Subdirektorat Kas Umum Negara 
melakukan pembukuan atas transaksi 
Rekening Dana Cadangan dengan cara 
mencatat bukti transaksi dalam Buku 
Bank dan dalam Jurnal Standar, sehingga 
akan terlaporkan dalam Laporan 
Keuangan Kuasa Bendahara Umum 
Negara Pusat yaitu di dalam Neraca 
sebagai “aset yang dibatasi 

penggunaannya”. Sedangkan apabila 
terdapat penerimaan bunga dan/atau 
jasa giro atas pengelolaan Rekening Dana 
Cadangan, penerimaan yang berasal dari 
potongan atas pencairan dana Dana 
Cadangan, dan penerimaan yang berasal 
dari pemindahbukuan sisa saldo 
Rekening Dana Cadangan yang 
disetorkan ke Rekening Kas Umum 
Negara akan disajikan dalam Laporan 
Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran 
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. 
Dengan demikian pelaporan Rekening 
Dana Cadangan ke dalam LKPP tidak lagi 
dilakukan secara manual oleh Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 
namun dilaporkan secara akuntansi oleh 
Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q 
Subdirektorat Kas Umum Negara melalui 
aplikasi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) 
yang digunakan di Subdirektorat Kas 
Umum Negara. Pelaporan dilakukan 
melalui Laporan Keuangan Kuasa 
Bendahara Umum Negara Pusat dimana 
untuk selanjutnya akan dikonsolidasikan 
ke dalam Laporan Keuangan Bendahara 
Umum Negara dan LKPP. 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah, Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintah 
(PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara 
Penyimpanan dan Pencairan Dana 
Cadangan. 

3. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-
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AKUNTANSI PERSEKOT/PANJAR GAJI DAN HAL-HAL YANG BELUM SELESAI 
 

Oleh: Wanto Sukahar 
(Kepala Seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali) 

 
 

A. Pengertian 

Pemberian persekot/panjar gaji 
didasarkan pada Surat Edaran Direktur 
Jenderal Anggaran nomor SE-
125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 
perihal Persekot/panjar bagi pegawai 
negeri yang pindah dan Keputusan 
Direktur Jenderal Anggaran nomor Kep-
14/A/1984 tanggal 7 Desember 1984 
tentang Pedoman Kerja KTUA. 
Persekot/panjar gaji  merupakan sejenis 
fasilitas pinjaman uang  kepada PNS yang 
mengalami perpindahan tugas (mutasi) 
dari satuan kerja satu ke satuan kerja lain 
dalam wilayah pembayaran KPPN yang 
berbeda.  Bagi PNS yang memanfaatkan 
fasilitas ini, persekot/panjar gaji dapat 
diperoleh dari satuan kerja asal (yang 
ditinggalkan) menjelang 
keberangkatannya ke satuan kerja baru 
atau di satuan kerja baru paling lambat 
satu bulan terhitung sejak diterbitkannya 
Surat Perintah Melaksanakan Tugas 
(SPMT) di satker baru tersebut.  Jadi, 
fasilitas persekot/panjar gaji  hanya 
dapat dibayarkan di salah satu satuan 
kerja saja: satuan kerja yang ditinggalkan 

PNS tersebut, atau satuan kerja baru 
tempat PNS dimutasikan.  

Persekot/panjar gaji merupakan fasilitas 
belaka. Seorang PNS yang 
dipindahtugaskan bisa 
memanfaatkannya, bisa juga tidak. Unsur 
belanja pegawai yang diperhitungkan 
dalam pemberian persekot/panjar gaji 
meliputi: (1) gaji pokok, (2) tunjangan 
suami/istri, dan (3) tunjangan anak. 
Pegawai yang tidak menanggung 
suami/istri dan anak alias berstatus 
bujangan tentu hanya mendapatkan 
persekot/panjar sebesar gaji pokoknya 
saja. Pegawai yang berstatus bujangan 
memperoleh persekot/panjar gaji 
sebesar 1 (satu) kali/bulan penghasilan. 
Sementara itu, pegawai yang berstatus 
berkeluarga memperoleh 
persekot/panjar gaji 2 (dua) kali/bulan 
penghasilan. Pemberian persekot/panjar 
gaji tidak dikenakan pajak penghasilan. 

Persekot/panjar gaji tidak diberikan 
secara cuma-cuma. Pegawai yang 
memanfatan fasilitas ini harus 
mengembalikan dengan cara 
mengangsur melalui pemotongan 
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penghasilan bulanannya. Pegawai 
berstatus bujangan mengangsur 
maksimal 10 (sepuluh) kali, sedangkan 
yang berstatus  berkeluarga (memiliki 
tanggungan) mengangsur maksimal 20 
(dua puluh) kali. Tidak dikenakan bunga 
atas pemberian fasilitas ini. 

Persekot/panjar gaji diberikan dengan 
dengan persyaratan menyerahkan SK 
Pindah/Mutasi dan Surat Keterangan 
Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4). 

Hak tagih atas pengembalian 
persekot/panjar gaji berada pada satuan 
kerja yang memberikan persekot/panjar. 
Jika persekot/panjar diberikan oleh 
satuan kerja yang ditinggalkan oleh 
pegawai yang mengalami mutasi, maka 
dengan diterbitkannya Surat Keterangan 
Pengehentian Pembayaran (SKPP) Gaji 
oleh satuan kerja yang ditinggalkan, hak 
tagih beralih ke satuan kerja baru di 
mana pegawai yang bersangkutan 
ditempatkan. 

B. Akuntansi Persekot/Panjar Gaji  
1. Akuntansi Anggaran 
Pemberian persekot/panjar gaji  tidak 
pernah dianggarkan. Setidaknya ada dua 
alasan mengapa pos ini tidak 
dianggarkan: pertama, adanya 
ketidakpastian mengenai jumlah PNS 
yang akan dimutasikan, dan kedua, 
jumlah pegawai yang dimutasikan dan 
yang mengajukan untuk memperoleh 

fasilitas ini juga tidak dapat diperkirakan. 
Oleh karenanya, anggaran untuk 
pemberian persekot/panjar gaji tidak 
pernah ada dalam Dokumen Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  

Pola mutasi pegawai yang tidak 
terencana menjadi penyebab tidak bisa 
direncanakannya jumlah persekot gaji 
yang akan diberikan kepada pegawai. Di  
samping itu, memperoleh persekot gaji 
merupakan pilihan, bukan hak yang harus 
diambil oleh PNS. Oleh karenanya PNS 
yang dimutasikan memiliki kebebasan 
untuk tidak mengambil fasilitas ini.  

2. Akuntansi Pemberian 
Persekot/Panjar Gaji 

Dalam praktik yang terjadi selama ini, 
pemberian persekot/panjar gaji 
dibebankan sebagai realisasi Belanja 
Pegawai, yang meliputi: (1) Belanja Gaji 
Pokok PNS [511111], (2) Belanja 
Tunjangan Suami/Istri PNS [511121], (3) 
Belanja Tunjangan Anak PNS [511122], 
dan (4) Belanja Pembulatan Gaji Pokok 
PNS [511119]. Komponen yang disebut 
terakhir diberikan jika hasil penjumlahan 
komponen (1), (2), dan (3) tidak dalam 
ratusan rupiah penuh. 

Dengan demikian pencatatan (journal 
entry) pemberian persekot/panjar gaji 
sama dengan pencatatan realisasi belanja 
pegawai, seperti berikut: 
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3. Akuntansi Penerimaan Cicilan 
Pengembalian Persekot/Panjar Gaji 

Penerimaan Cicilan Pengembalian 
Persekot/Panjar Gaji dicatat sebagai 
pendapatan tanpa memandang pada 
tahun manakah pengembalian ini di 
terima. Artinya, bila suatu satuan kerja 
memberikan persekot/panjar gaji pada 
bulan Februari 2011, maka penerimaan 
cicilan baik yang terjadi pada 2011 
maupun 2012 diakui sebagai 
pendapatan, dengan akun Penerimaan 
Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 
[423991]. Mungkin ada di antara 
pembaca yang mempersoalkan karena 
pada saat digelontorkan persekot/panjar 
gaji diperlakukan sebagai belanja 
[pegawai] semestinya ketika 
dikembalikan pada tahun anggaran yang 
sama maka cicilan tersebut dicatat 
sebagai pengurang belanja juga. Namun 
demikian dalam tulisan ini dikemukakan 
praktik yang selama ini ada saja.  Dengan 
demikian jurnal untuk mencatat 

cicilan/pengembalian persekot/panjar 
gaji adalah sebagai berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

212511 Utang kepada KUN XXXX  

423991 Penerimaan 
Kembali 
Persekot/Uang 
Muka Gaji 

 XXXX 

4. Akuntansi Perpindahan Hak Tagih 
Karena Adanya SKPP 

SKPP Gaji merupakan surat yang 
menerangkan bahwa gaji seorang 
pegawai dihentikan pembayarannya dari 
satuan kerja yang lama hingga bulan 
tertentu sebagaimana disebut dalam 
surat keterangan tersebut. Disamping itu 
dalam surat tersebut juga diterangkan 
mengenai rincian penghasilan yang 
terakhir kali dibayarkan di satker lama 
serta utang-utang pegawai yang menjadi 
kewajiban keuangannya kepada Negara. 
Jika seorang pegawai memiliki saldo 
persekot/panjar gaji pegawai yang belum 
dikembalikan/dibayar lunas pada satuan 
kerja yang ditinggalkannya karena 
dialihtugaskan maka melalui SKPP 
tersebut hak tagih piutang Negara 
dialihkan dari satker yang ditinggalkan 
pegawai ke satker baru tempat pegawai 
tersebut dipindahtugaskan.  

Peralihan hak tagih atas pengembalian 
persekot/panjar gaji pegawai  melalui 
SKPP-Gaji  tidak dilakukan penjurnalan 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

511111 
Belanja Gaji Pokok 
PNS 

XXXX  

511121 
Belanja Tunjangan 
Suami/Istri PNS 

XXXX  

511122 
Belanja Tunjangan 
Anak PNS 

XXXX  

511119 
Belanja Pembulatan 
Gaji Pokok PNS 

XXXX  

113712 Piutang  dari  KPPN  XXXX 
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baik oleh Satuan Kerja yang yang 
mengeluarkan (SKPP-Gaji Keluar) 
maupun oleh Satuan Kerja yang 
menerima (SKPP-Gaji Masuk). Petugas 
pembuat daftar gaji melakukan 
monitoring mutasi saldo persekot/panjar 
dengan membuat tabel perhitungan 
mutasi saldo piutang atas 
persekot/panjar gaji yang masih akan 
diterima.  

5. Penyajian Persekot/Panjar Gaji 
dalam Laporan Keuangan 

Hak tagih Satuan Kerja atas 
pengembalian persekot/panjar gaji 
merupakan piutang bagi satuan kerja 
selaku entitas akuntansi. Oleh karenanya, 
jika pada tanggal pelaporan keuangan, 
baik 30 Juni ataupun 31 Desember, masih 
terdapat saldo persekot/panjar gaji maka 
satuan kerja wajib menyajikannya di 
Neraca.  Jurnal yang dibuat untuk 
mencatat saldo akhir persekot/panjar gaji 
adalah sebagai berikut: 

Kode Akun Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

113631 Belanja 
Pegawai yang 
Dibayar 
Dimuka   

XXXX  

311311 Cadangan 
Piutang 

 XXXX 

Dalam keadaan tertentu mungkin saja 
terdapat saldo persekot/panjar gaji yang 
masa jatuh temponya 12 bulan setelah 
tanggal Neraca dan ada juga yang jatuh 

tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal 
Neraca. Dalam hal demikian, sesuai 
dengan prinsip akuntansi, maka untuk 
jenis yang pertama disajikan sebagai 
bagian dari Aset Lancar (Piutang Jangka 
Pendek), sementara untuk jenis yang 
kedua disajikan sebagai bagian dari Aset 
Lainnya (Piutang Jangka Panjang). 

Karena pemberian persekot/panjar gaji 
dibebankan pada belanja pegawai maka 
untuk menghitung beban pegawai yang 
semestinya menjadi kewajiban untuk 
tahun anggaran yang bersangkutan 
(akrual), jumlah persekot/panjar gaji 
yang diberikan selama tahun anggaran 
yang bersangkutan harus dikurangkan 
dari total realisasi belanja pegawai.  

C. Contoh Kasus Akuntansi 
Persekot/Panjar Gaji  

Untuk memudahkan pemahaman 
mengenai akuntansi persekot/panjar gaji 
berikut diberikan contoh kasus transaksi 
pemberian persekot/panjar gaji yang 
terjadi Satuan Kerja Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. 
Penggunaan nama satuan kerja dalam 
kasus ini hanya untuk tujuan simulasi 
belaka, jadi transaksi yang ada tidak 
menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya.   

Berikut adalah transaksi, analisis, serta 
pecatatan yang dilakukan sehubungan 
dengan transaksi persekot/panjar gaji: 
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20 April 2011  
Memberikan persekot/panjar gaji 
kepada PNS bernama A yang 
dipindahtugaskan ke KPPN 
Tangerang. A berstatus kawin 
dengan 2 orang anak,  golongan 
III/b. Rincian persekot/uang 
muka gaji yang diberikan kepada 
PNS tersebut adalah sebagai 
berikut: 

Unsur persekot/uang muka 
gaji yang diberikan: 

 1 (satu) 
bulan 

(Rp)  
2 (dua) 

bulan (Rp) 
511111 Belanja Gaji 

Pokok PNS 
 2.272.500  4.545.000 

511121 Belanja 
Tunjangan 
Suami/Istri PNS 

 227.250  454.500 

511122 Belanja 
Tunjangan Anak 
PNS 

 90.900  181.800 

511119 Belanja 
Pembulatan Gaji 
Pokok PNS 

 50  100 

Jumlah persekot/uang muka 
gaji yang diberikan 

 5.181.400 

 
Setelah menerbitkan SPM dan disahkan 
dengan terbitnya SP2D oleh KPPN maka 
dibuat jurnal sebagai berikut:  

 

 

 

 

27 April 2011  
Menerbitkan SKPP atas nama  A 
yang yang memuat rincian 
jumlah gaji yang dibayarkan 
terakhir kali beserta 
potongannya  di Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Bali serta tagihan Negara yang 
menjadi kewajiban PNS yang 
bersangkutan berupa 
persekot/panjar gaji pegwai 
Rp5.181.400.  

Dengan diterbitkannya SKPP 
tersebut  maka hak tagih atas 
pengembalian persekot/panjar 
gaji beralih dari Satuan Kerja 
Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali ke 
Satker KPPN Tangerang. Tidak 
ada jurnal yang dibuat oleh 
Satuan Kerja Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Bali. 

 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

511111 Belanja Gaji Pokok 
PNS 

4.545.000  

511121 Belanja Tunjangan 
Suami/Istri PNS 

454.500  

511122 Belanja Tunjangan 
Anak PNS 

181.800  

511119 Belanja 
Pembulatan Gaji 
Pokok PNS 

100  

113712 Piutang  dari  KPPN  5.181.400 
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18 Agustus 2011 
Menerima PNS bernama B yang 
dipindahtugaskan dari Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Banten ke Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Bali. Pada SKPP yang 
dikirimkan oleh Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Banten dinyatakan bahwa B 
(berstatus bujangan, golongan 
III/a) memiliki utang kepada 
Negara sebesar Rp2.180.300 
(berupa persekot/panjar gaji 
pegawai).  

Transaksi ini menyebabkan 
beralihnya piutang Negara  dari 
satuan kerja Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Banten ke satuan kerja Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Bali. Satuan kerja Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Bali tidak melakukan 
penjurnalan atas transaksi ini. 

1 September 2011 
Membayar gaji pegawai Satuan 
Kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali 
sekaligus melakukan 
pemotongan gaji kepada B 
sebagai cicilan pertama atas 
persekot/panjar gaji pegawai 
sebesar Rp218.030. Angka 

tersebut diperoleh dari 
Rp2.180.300 dibagi 10 bulan. 

Jurnal yang dibuat pada waktu 
melakukan pemotongan sebagai 
cicilan persekot/panjar gaji 
adalah sebagai berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

212511 Utang kepada 
KUN 

218.030  

423991 Penerimaan 
Kembali 
Persekot/Uang 
Muka Gaji 

 218.030 

 
1 Oktober 2011 

Membayar gaji pegawai Satuan 
Kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali 
sekaligus melakukan 
pemotongan gaji kepada B 
sebagai cicilan kedua atas 
persekot/panjar gaji pegawai 
sebesar Rp218.030.  

Jurnal yang dibuat pada waktu 
melakukan pemotongan sebagai 
cicilan persekot/panjar gaji 
adalah sebagai berikut: 

Kode Akun Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

212511 Utang kepada 
KUN 

218.030  

423991 Penerimaan 
Kembali 
Persekot/Uang 
Muka Gaji 

 218.030 
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10 Oktober 2011 
Menerima pegawai bernama C 
yang dipindahtugaskan dari 
Satuan Kerja Ditjen 
Perbendaharaan Pusat ke Satuan 
Kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali. 
Setelah menerima SPMT, C 
mengajukan permohonan  
persekot/panjar gaji di Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Bali. C berstatus kawin,  
dengan 1 anak, golongan II/d, 
maka rincian persekot/panjar gaji 
yang diberikan kepada B terinci 
sebagai berikut: 

Setelah menerbitkan SPM dan 
disahkan dengan terbitnya SP2D 
oleh KPPN maka dibuat jurnal 
sebagai berikut:  

 

Kode Akun 
Uraian 
Akun 

Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

511111 Belanja Gaji 
Pokok PNS 

4.299.400  

511121 Belanja 
Tunjangan 
Suami/Istri 
PNS 

429.940  

511122 Belanja 
Tunjangan 
Anak PNS 

85.988  

511119 Belanja 
Pembulatan 
Gaji Pokok 
PNS 

72  

113712 Piutang  
dari  KPPN 

 4.815.400 

 
1 November 2011 

Membayar gaji pegawai Satuan 
Kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali 
sekaligus melakukan 
pemotongan gaji kepada B 
sebagai cicilan ketiga  sebesar 
Rp218.030 dan kepada C sebagai 
cicilan pertama sebesar 
Rp240.770 (yaitu Rp4.815.400 
dibagi 20 bulan).  

Jurnal yang dibuat pada waktu 
melakukan pemotongan sebagai 
cicilan persekot/panjar gaji 
adalah sebagai berikut: 

Unsur persekot/uang muka 
gaji yang diberikan: 

 1 (satu) 
bulan 

(Rp) 

2 (dua) 
bulan 

(Rp) 
511111 Belanja Gaji 

Pokok PNS 
 2.149.700 4.299.400

511121 Belanja Tunjangan 
Suami/Istri PNS 

 214.970 429.940 

511122 Belanja 
Tunjangan Anak 
PNS 

 42.994 85.988 

511119 Belanja 
Pembulatan Gaji 
Pokok PNS 

 36 72 

Jumlah persekot/uang muka gaji yang 
diberikan 

4.815.400

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

212511 Utang kepada KUN 458.800  
423991 Penerimaan 

Kembali 
Persekot/Uang 
Muka Gaji 

 458.800 
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1 Desember 2011 
Membayar gaji pegawai Satuan 
Kerja Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali 
sekaligus melakukan 
pemotongan gaji kepada B 
sebagai cicilan keempat  sebesar 
Rp218.030 dan kepada C sebagai 
cicilan kedua sebesar Rp240.770.  

Jurnal yang dibuat pada waktu 
melakukan pemotongan sebagai 
cicilan persekot/panjar gaji 
adalah sebagai berikut: 

 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

212511 Utang kepada 
KUN 

458.800  

423991 Penerimaan 
Kembali 
Persekot/Uang 
Muka Gaji 

 458.800 

31 Desember 2011 

Rekapitulasi  transaksi pemberian 
persekot/panjar gaji beserta 
cicilannya selama tahun 
anggaran 2011 dapat dilihat pada 
Peraga I . 

 

Peraga 1 
Rekapitulasi Pemberian Persekot/Panjar Gaji 

Selama Tahun Anggaran 2011 

No
. 

Nama 
Pegawai 

April Agustus September Oktober November Desember 
Saldo 

31/12/2011 Pemberian 
Persekot 

SKPP 
Keluar 

SKPP 
Masuk 

Cicilan Pemberian 
Persekot 

Cicilan Cicilan Cicilan 

1 A 5.181.400 (5.181.400)
 

- 

2 B 
 

2.180.300 (218.030) (218.030) (218.030) (218.030) 1.308.180 

3 C 
 

4.815.400 (240.770) (240.770) 4.333.860 

Jumlah 5.181.400 (5.181.400) 2.180.300 (218.030) 4.815.400 (218.030) (458.800) (458.800) 5.642.040 

Berdasarkan perhitungan pada 
Peraga I, saldo persekot/panjar 
gaji per 31 Desember 2011 
adalah Rp5.642.040. Saldo 
tersebut harus disajikan di 
Neraca per 31 Desember 2011 
melalui penjurnalan sebagai 
berikut: 

 
Kode 
Akun 

Uraian 
Akun 

Debit 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

113631 Belanja 
Pegawai 
yang 
Dibayar 
Dimuka   

5.642.040  

311311 Cadangan 
Piutang 

 5.642.040 
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Sementara itu, rincian akun 
belanja pegawai yang dibebani 
dalam transaksi pemberian 
persekot/panjar gaji diikhtisarkan 
pada Peraga 2. Rekapitulasi ini 

berguna bagi satker dalam 
menghitung beban akrual yang 
menjadi kewajiban selama tahun 
anggaran 2011. 

 
Peraga 2 

Rekapitulasi Akun Belanja Pegawai yang Dibebani dalam Pemberian 
Persekot/Panjar Gaji 

Selama Tahun Anggaran 2011 

Kode 
Akun 

Uraian Akun 
Pemberian 

Persekot Bulan 
April 

Pemberian 
Persekot Bulan 

Oktober 

Total Pemberian 
Persekot Selama 

2011 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS Rp4.545.000 Rp4.299.400 Rp8.844.400 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 454.500 429.940 884.440 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 181.800 85.988 267.788 

511119 Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS 100 72 172 

Jumlah Rp5.181.400 Rp4.815.400 Rp9.996.800 

 
Berdarkan uraian di atas maka 
informasi akrual yang disusun 
sebagai suplemen laporan 
keuangan berkaitan Satuan Kerja 
Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Bali 
untuk periode yang berakhir 31 
Desember 2011 adalah seperti 
yang tersaji pada Peraga 3. 
Angka yang ada pada kolom Basis 
Kas adalah asumsi realisasi 
Belanja Pegawai selama tahun 
anggaran 2011. 
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Peraga 3 
Satuan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

Informasi Akrual 
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011 

 

Kode 
Akun 

Uraian Akun Basis Kas 
Penyesuaian Akrual Informasi 

Akrual Debit Kredit 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.089.322.800 8.844.400 A 3.080.478.400 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 234.523.960 884.440 A 233.639.520 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 74.870.796 267.788 A 74.603.008 

511119 
Belanja Pembulatan Gaji Pokok 
PNS 

70.482 
  

172 A 70.310 

113631 
Belanja Pegawai yang Dibayar di 

Muka 

9.996.800 A 1.353.660 C 
5.642.040 

2.180.300 B 5.181.400 D 

311311 Cadangan Piutang    5.642.040 E 5.642.040 

 
Keterangan: 

A : Jumlah persekot/panjar gaji pegawai yang diberikan selama 2011
B : Jumlah persekot/panjar gaji pegawai yang hak tagihnya diperoleh dari SKPP-Masuk selama 2011 
C : Jumlah cicilan persekot/panjar gaji pegawai yang dipotong dari gaji pegawai selama 2011 
D : Jumlah persekot/panjar gaji pegawai yang hak tagihnya dialihkan ke Satuan Kerja tempat PNS 

dimutasikan melalui SKPP-Keluar selama 2011. 
E: Penyeimbang akun Belanja Pegawai yang Dibayar di Muka
  

Pada akhir periode akuntansi, saldo 
Belanja Pegawai yang Dibayar di 
Muka (113631) disajikan pada Neraca 
sebagai bagian dari Aset Lancar. Pada 
Neraca yang dihasilkan oleh Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(SAKPA) akun ini hanya ditampilkan 
dalam klasifikasi empat digit pertama 
dari kode akun tersebut, yaitu Uang 
Muka Belanja (1136). Sementara itu,  

sebagai penyeimbangnya, Cadangan 
Piutang disajikan sebagai bagian dari 
Ekuitas Dana Lancar.  Penyajian 
dimaksud ditunjukkan pada Peraga 4. 
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Peraga 4 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali 
Neraca 

Per 31 Desember 2011 
 

D. Catatan Akhir  

Dari praktik akuntansi atas pemberian 
persekot/panjar gaji sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya, ada 
beberapa catatan dan saran dalam 
rangka perbaikan  ke depan. Berikut 
adalah dua di antaranya: 

1. Pemberian persekot/panjar gaji 
kepada pegawai tidak memenuhi 
kriteria sebagai belanja, oleh 
karenanya ia tidak layak dibebankan 
sebagai Belanja Pegawai (akun 
5111XXX). Menurut Peraturan 
Pemerintah nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, belanja adalah semua 

pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali 
oleh pemerintah. Ketika 
persekot/panjar gaji diberikan maka 
PNS penerima serta merta memiliki 
kewajiban untuk mengembalikan 
uang tersebut sesuai dengan jangka 
waktu yang ditentukan. Dengan 
demikian pemberian persekot/panjar 
gaji tidak memenuhi syarat sebagai 
belanja karena akan diperoleh 
kembali pembayarannya. Ke depan, 
meskipun besaran persekot/panjar 
gaji ditetapkan sebesar unsur-unsur 

NAMA AKUN JUMLAH 

1 2 

ASET  

ASET LANCAR  

Uang Muka Belanja 5.642.040 

  

KEWAJIBAN  

  

  

EKUITAS DANA  
EKUITAS DANA LANCAR  

Cadangan Piutang 5.642.040 
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dalam belanja pegawai, semestinya 
pencatatannya dipisahkan dari 
belanja pegawai itu sendiri. 
Pembebanan pemberian 
persekot/panjar gaji pada belanja 
pegawai mengakibatkan terjadinya 
lebih saji (overstated) realisasi 
belanja pegawai pada Laporan 
Realisasi Anggaran. Meskipun pada 
saat pelaporan keuangan angka 
tersebut dapat diklarifikasi menurut 
kewajiban akrualnya, namun 
demikian hal ini akan mengaburkan 
informasi Belanja Pegawai yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. Dengan kata lain, perlu 
disediakan akun yang secara khusus 
digunakan untuk menampung 
transasksi tersebut di luar akun 
Belanja Pegawai.  
 

2. Bagi Satuan Kerja, sebagai entitas 
akuntansi, pemberian 
persekot/panjar gaji menimbulkan 
hak tagih (piutang) kepada pegawai 
yang menerima persekot/panjar gaji 
tersebut. Piutang atas 
persekot/panjar gaji  ada yang masa 
jatuh temponya dalam satu tahun, 
dan ada juga yang lebih dari satu 
tahun sejak tanggal pelaporan. 
Sesuai dengan kaidah akuntansi yang 
berlaku, piutang yang jatuh tempo 
satu tahun setelah tanggal pelaporan 
disajikan di Neraca sebagai bagian 

dari Aset Lancar. Sementara itu, 
piutang yang jatuh tempo lebih dari 
satu tahun disajikan sebagai bagian 
dari Aset Lainnya.  Kasus ini dapat 
dianalogikan dengan Tagihan 
Penjualan Angsuran (TPA) yang 
selama ini cukup populer dalam 
Sistem Akuntansi Instansi. Dengan 
demikian ke depan perlu disediakan 
akun “Bagian Lancar Piutang 
Persekot Pegawai” untuk 
menampung jumlah yang jatuh 
tempo satu tahun/12 bulan setelah 
tanggal pelaporan. Di sisi lain 
disediakan akun Piutang Persekot 
Pegawai yang digunakan untuk 
menampung jumlah yang jatuh 
tempo lebih dari satu tahun/12 
bulan. 
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Peraga 5 
Rekapitulasi Belanja Pegawai yang Dibayar di Muka 

Dalam Klasifikasi Periode Jatuh Tempo 
 

No. Nama 
Pegawai 

Pokok Persekot Cicilan/ 
Bulan 

Jatuh Tempo 2011 Jatuh Tempo 2012 Jatuh Tempo 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)X(6) (8) (9)=(5)X(8) (10) (11)=(5)X(10) 

1 B 10 bulan 2.180.300 218.030 4 bulan 872.120 6 bulan 1.308.180 
  

2 C 20 bulan 4.815.400 240.770 2 bulan 481.540 12 bulan 2.889.240 6 bulan 1.444.620 

Jumlah 1.353.660 4.197.420 
 

1.444.620 

   
Dari Peraga 5 dapat diperoleh 
gambaran kemungkinan terjadinya 
transaksi piutang persekot yang masa 
jatuh temponya dalam satu tahun 
dan yang  lebih setelah tanggal 
Neraca (31 Desember 2011).  Dalam 
hal ini piutang yang diharapkan akan 
tertagih pada 2012 digolongkan 
sebagai Bagian Lancar Belanja 
Pegawai yang Dibayar di Muka (Aset 
Lancar) yaitu  Rp4.197.420. 

Sementara itu yang diharapkan akan 
tertagih pada 2013 sebesar 
Rp1.444.620 disajikan sebagai 
Belanja Pegawai yang Dibayar di 
Muka (Aset Lainnya). 
 
Catatan Redaksi: 
Saat ini belum tersedia sistem 
akuntansi tentang Pemberian 
Persekot Gaji. Materi/isi tulisan ini 
merupakan pendapat penulis. 
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KLINIK AKUNTANSI 

                                                                                                                                                                            

1 Dalam penyusunan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), apakah 
menggunakan realisasi belanja bruto 
atau realisasi belanja setelah 
dikurangi dengan pengembalian 
belanja (Belanja Neto)? 

Jawab: 

Angka realisasi belanja yang disajikan 
pada Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA-face) adalah angka neto 
(realisasi belanja bruto dikurangi 
pengembalian belanja). Sedangkan 
pada  untuk laporan pendukungnya 
seperti LRA Belanja dan LRA 
Pendapatan menggunakan angka 
bruto. Hal ini sudah diakomodir oleh 
apikasi SAK bahwa hasil cetakan 
sudah otomatis sesuai ketentuan 
tersebut. Pedoman penyusunan 
laporan keuangan dan template CaLK 
mengacu pada Perdirjen 
Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 
2010. 

2 Untuk tahun anggaran 2011, 
terdapat Satuan Kerja di lingkungan 
Mahkamah Agung RI yang 
mempunyai 2 (dua) DIPA, yaitu pada 
Satuan Kerja Pengadilan Tinggi 
Agama Bandung yang terdiri dari 
DIPA unit Organisasi Badan Urusan 
Administrasi dan DIPA Badan 
Peradilan Agama. Kami mohon 
petunjuk mengenai pelaksanaan 
anggaran dan pelaporannya, apakah 
masing-masing DIPA harus dipisah 
atau disatukan. 

Jawab: 

Satker yang mendapatkan 2 DIPA 
yang berbeda eselon 1 membuat 2 
laporan keuangan untuk masing-
masing DIPA dan mengirimkan 
laporan keuangan dan ADK kepada 
masing-masing eselon 1. Hal tersebut 
sudah diakomodir dalam aplikasi SAK 
dan SIMAK BMN. 

3 Pada akhir bulan (pagi hari) 
Bendahara Penerimaan telah 
menyetorkan penerimaan PNBP ke 
Bank. Pada Sore harinya Bendahara 
Penerimaan menerima setoran lagi 
atas pelayanan (PNBP) sebesar 
Rp.10.000.000,- dan dibukukan 
sebagaimana mestinya. Pada sore 
hari itu juga Bendahara Penerimaan 
melakukan penutupan pembukuan 
dengan saldo Rp.10.000.000,- pada 
kas. Menunjuk lampiran per-
47/PB/2009 pada modul pembukuan 
bendahara kementerian/lembaga 
bahwa perbedaan antara laporan 
SAKPA dan Laporan Bendahara 
Penerimaan tersebut yaitu pada 
laporan SAKPA Kas Bendahara 
Penerimaan tidak tercatat, 
sedangkan pada laporan Bendahara 
Penerimaan tercatat sebesar Saldo yg 
belum disetor. Apakah keadaan kas 
sebesar Rp.10.000.000,- tersebut 
harus dientri di SAKPA? 

Jawab: 

Apabila pada akhir periode (tanggal 
30 Juni dan 31 Desember) masih 
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terdapat saldo Kas di Bendahara 
Penerimaan yang belum disetorkan 
ke kas negara, maka kas tersebut 
harus dlaporkan dalam neraca 
melalui jurnal penyesuaian pada 
SAKPA. Kemudian pada awal periode 
(tanggakl 1 Juli dan 1 Januari) 
dilakukan jurnal balik. 

4 Bagaimana mekanisme penghapusan 
kekurangan uang dari perhitungan 
Bendahara Pengeluaran karena 
terjadi pencurian? Pada laporan SAI 
dan pada SAU pada akhir tahun apa 
perlu dijurnal lagi, bagaimana 
jurnalnya? 

Jawab: 

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran 
disajikan sebesar Uang Persediaan 
(UP) yang belum 
disetorkan/dipertanggungjawabkan 
sampai dengan akhir tahun. Apabila 
terdapat UP yang hilang, maka UP 
yang hilang tersebut dikeluarkan dari 
penyajian di neraca akhir tahun dan 
dijelaskan secara memadai dalam 
CaLK. Uang Pesediaan yang hilang 
tersebut harus dilaporkan kepada 
BPK untuk mendapatkan keputusan. 
Penghapusan dapat dilakukan 
setelah mendapatkan Surat 
Keputusan BPK yang diterbitkan oleh 
Majelis Tuntutan Perbendaharaan 
dalam rangka menyelesaikan 
kerugian Negara. Majelis tersebut 
berwenang untuk melakukan 
verifikasi dan pemeriksaan atas 
dokumen kasus kerugian negara 
terhadap bendahara yang 
disampaikan kepada BPK, menilai 

dan /atau menetapkan jumlah 
kerugian negara yang diakibatkan 
oleh perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai yang dilakukan 
oleh bendahara dan menilai dan 
memutuskan keberatan yang 
diajukan bendahara. 

5 Mohon penjelasan apakah setiap 
bulan Satker melakukan jurnal 
penyesuaian pada SAKPA untuk 
akun-akun yang akrual ?  

Jawab:  

Akun-akun yang akrual disajikan pada 
saat penyajian neraca semesteran 
dan tahunan. Dengan demikian, 
jurnal penyesuaian atas akun-akun 
akrual dilakukan setiap semester 
(semester I dan tahunan). Pada awal 
periode (1 Juli dan 1 Januari) akun-
akun tersebut dijurnal balik 
(reversing entry), kecuali untuk akun 
piutang pajak. 

6 Mata Anggaran apa yang digunakan 
untuk Pembuatan Lemari yang 
melekat pada dinding Gedung 
Kantor? jika sebelumnya lemari 
sudah ada, tetapi dalam kondisi rusak 
berat, sementara dalam aset BMN 
tidak pernah tercatat, maka mata 
anggaran apa yang sebaiknya 
digunakan ? 

Jawab:  

Apabila lemari dimaksud merupakan 
bagian dari Gedung Kantor tersebut, 
bukan sebagai Lemari yang berdiri 
sendiri maka dicatat sebagai asset 
tetap – gedung kantor . Jika 
sebelumnya lemari (bagian gedung 
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kantor)sudah ada tetapi dalam 
kondisi rusak berat kemudian 
direncanakan ada pengeluaran yang 
dimaksudkan untuk 
mempertahankan asset tetap yang 
sudah ada (dalam hal ini gedung 
kantor) ke dalam kondisi normal 
maka pengeluaran tersebut dicatat 
dan disajikan sebagai Belanja 
Pemeliharaan – Gedung Kantor, 
karena pengeluaran tersebut tidak 
memenuhi persyaratan kapitalisasi 
asset tetap yaitu tidak 
mengakibatkan bertambahnya umur, 
manfaat atau kapasitas. 

7 Ditempat kami bekerja belum ada 
jaringan Telpon Kabel dan Air PDAM, 
selama ini untuk komunikasi 
menggunakan telp Flexy Classy, 
untuk air melakukan pembelian 
secara Tandon, untuk Fax dilakukan 
pembayaran secara per lembar pada 
pihak ke 3, untuk internet 
menggunakan Modem GSM, karena 
itu semua memang sangat 
diperlukan. Apakah semua itu dapat 
kami bebankan pada MAK Daya dan 
Jasa? 

Untuk sementara 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 ada jaringan maka 
perlu dipertimbangkan untuk 
instalasi sendiri dengan tujuan 
efisiensi pengeluaran kantor. 
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