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ABSTRACT

Government of Indonesia have been proclaimed in accounting fields which there are
strong demanding for transformation of government management. One of those reform is
duty of accrual based accounting practice for every government agencies. In the presence of
accrual based government accounting standards, accounting systems and implementing
regulations would change certainly. Realizing that accrual based haven’t been implemented
nowadays, making a portrait accrual based financial statement in relation to difference of
accounts and its influence to central government financial statement specifically (Budget
Realization Statement and Statement of Financial Position) is the best way to look for.
Those difference would create efficiency of government financial and give the best
suggestion to prepare financial statement for other public sector organizations.

Keywords : Governement Financial Reforms, Accrual Based Financial Statement, Central
Government,
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi akibat
tuntutan atas kemajuan globalisasi. Tuntutan tersebut mengharuskan adanya transformasi
manajemen pemerintahan. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan
akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang
berbunyi sebagai berikut :
“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15, dan 16 undang-undang ini
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan
pengukuran pendapatan dana belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Selain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berdasarkan sosialisasi
paket peraturan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tahun 2010 ada beberapa
ketentuan yang melatarbelakangi penerapan basis akrual yaitu PP 24/2005 mengenai
penerbitan SAP berbasis Cash Toward Accrual dan Pasal 70 ayat 2 UU 1/2004.
Perancangan penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati
mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash towards
accrual) baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
21
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sepenuhnya, baik oleh

Bagaimanapun kondisi seperti yang dipaparkan di atas memungkinkan timbulnya
kesulitan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Bagi kalangan yang baru
mempelajari penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual, peralihan ini menuntut lebih
banyak waktu untuk memahaminya. Bagi kalangan yang sebelumnya telah memahami
akuntansi pemerintahan, berbagai permasalahan konseptual dan teknis yang menyertai
penerapan akuntansi berbasis akrual dalam kondisi praktik dan aturan manajemen keuangan
negara Republik Indonesia saat ini masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.
Dewasa ini, banyak negara yang mulai menerapkan basis akrual sebagai basis
akuntansinya. Akan tetapi, isu-isu pada masa transisi atau upaya untuk menuju implementasi
basis akrual ini harus diidentifikasi secara komprehensif dan dikaji secara mendalam, sebab
perubahan tersebut tentunya bukan sekedar perubahan teknis akuntansi akan tetapi
mempengaruhi sejumlah faktor lainnya yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.
Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat
dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual paling lambat 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.
Dengan adanya SAP berbasis akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi
dipastikan akan berubah. Hal tersebut berlaku demikian dengan kapasitas dan kemampuan
SDM yang harus ditingkatkan, karena SAP berbasis akrual memang memberikan informasi
keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis
Kas Menuju Akrual.
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Penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian analisis perbandingan
penerapan SAP Berbasis Kas menjadi SAP berbasis akrual dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 dengan mengandalkan penggunaan data yang terdapat
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 yang mana masih menggunakan
basis cash toward accrual, sehingga penulis memilih judul penelitian “Analisis
Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas (Cash Towards
Accrual) Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2009 (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan)”.
1.2 Masalah Penelitian
1.2.1 Identifikasi Masalah
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2)
menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan
selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Hal ini berarti
bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan
dan belanja secara akrual. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan ketentuan ini tidak dapat
diterapkan secara mudah karena adanya isu-isu selama masa transisi atau upaya untuk
menuju implementasi basis akrual yang harus diidentifikasi secara komprehensif dan
dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini merupakan pernyataan Arfian
Primastomo dkk dalam Seminar Akuntansi Pemerintahan yang membahas mengenai
akuntansi berbasis akrual. Ada kebutuhan mengenai kesiapan dari seluruh unit entitas
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akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan, dan unit pembuat standar akuntansi
untuk bersama-sama melaksanakan action sesuai dengan kewenangan dan peran masingmasing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Hingga saat
ini,implementasi dari penerapan SAP Berbasis Akrual masih belum diterapkan sehingga
dibutuhkan adanya penerapan simulasi transaksi berbasis akrual yang pada akhirnya
menghasilkan perbandingan atas penerapan SAP Berbasis Kas menuju SAP Berbasis
Akrual.
1.2.2 Perumusan Masalah
Penulis mengidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Bagaimana perbandingan atas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis cash toward
accrual dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (full accrual accounting) pada
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat?
1.2.3 Ruang Lingkup Masalah
Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mencakup Akuntansi
Pemerintah Pusat tidak termasuk di dalamnya Akuntansi Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu,
penulis hanya membahas pada laporan keuangan pemerintah pusat. Proses penganggaran
juga sangat terkait di dalam akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini penulis tidak membahas
tentang proses penganggaran karena proses tersebut masih menggunakan basis kas.
Sementara itu, penulis hanya membandingkan akun-akun yang mengalami perubahan
diantara kedua basis pada standar akuntansi pemerintahan.
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis
perbandingan atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas (Cash Toward
Accrual) dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual penuh (Studi Kasus pada
Pemerintah Pusat dimana Laporan yang dihasilkan adalah Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat).
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
a. Penulis sendiri agar lebih memahami Akuntansi Pemerintah Pusat terutama
perbandingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis kas (Cash Toward
Accrual) dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Penuh pada LKPP
2009
b. Pemerintah khususnya Direktorat APK sebagai sumbangan pemikiran atas
implementasi perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual penuh
(Full Accrual Accounting)
c. Para pembaca yang ingin mengembangkan wawasan tentang Akuntansi Pemerintah
Pusat Republik Indonesia dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
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1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam empat bab yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang penulis memilih topik penelitian beserta masalah
penelitian yang akan dibahas. Selain itu dijelaskan juga tujuan dan manfaat
dilakukannya penelitian dan bagaimana sistematika penulisan penelitian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini mencakup tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan
masalah yang dibahas dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan
tujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian, metode
pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan
informasi yang dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara yang diambil
penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini memaparkan analisis perbandingan yang terjadi pada penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dibandingkan dengan penerapan Standar
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Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas (Cash Toward Accrual) pada Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009.
BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil analisis pada bab 4 dan menyampaikan
saran-saran

yang diharapkan

dapat

memberi

manfaat

perkembangan akuntansi pemerintahan Indonesia.
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yang positif

bagi

BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Pemerintah Pada Umumnya
Menurut Gozali dalam buku berjudul Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan
menyatakan bahwa suatu negara didirikan tidak terlepas dari suatu tujuan. Tujuan utama
dari suatu negara adalah keinginan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi
rakyatnya, dan memenuhi kecukupan atas keinginan rakyatnya.
Dalam mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu organisasi yang diberi
tugas untuk melaksanakan tujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan
dengan kepentingan negara. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara adalah
pemerintah.
Tugas-tugas pemerintah dalam suatu negara dapat diartikan sebagaimana halnya
fungsi-fungsi negara. Adapun tugas-tugas pemerintah atau fungsi negara adalah sebagai
berikut :
a. Fungsi Reguler, artinya pemerintah menjalankan fungsi utamanya, yaitu pemerintah
melaksanakan tugas yang memberi pengaruh langsung kepada masyarakat. Adapun
fungsi-fungsi reguler tersebut adalah sebagai berikut :
1. Negara sebagai political state
Pemerintah menjalankan fungsi pokoknya yang meliputi pemeliharaan kenyamanan,
ketertiban, pertahanan dan keamanan bagi masyarakatnya. Tujuan dari pelaksanaan
fungsi ini adalah untuk mencegah atau mengurangi adanya gangguan-gangguan yang
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timbul dari dalam masyarakat itu sendiri dan mencegah ancaman-ancaman yang
berasal dari lingkungan eksternal.
2. Negara sebagai legal state
Fungsi pemerintah sebagai legal state bertujuan untuk mengatur tata kehidupan
bernegara dan tata kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi suatu konflik dalam
kehidupan bermasyarakat, maka konflik tersebut dapat diselesaikan menurut hukum
yang berlaku.
Apabila suatu negara sudah berlandaskan atas hukum, maka kekuasaan tertinggi
dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah hukum. Pihak yang
melanggar hukum dikenakan sanksi atau pengenaan hukum yang sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan.
3. Negara sebagai administrative state
Fungsi pemerintah sebagai administrative state menitikberatkan pada azas demokrasi
yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintah hanya menerima
pendelegasian kekuasaan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Karena pemerintah
telah diberi kekuasaan dari rakyat, maka pemerintah berkewajiban untuk memajukan
kesejahteraan rakyatnya dengan melalui kebijakan-kebijakan guna menaikkan taraf
hidup rakyat secara merata di seluruh tanah air.
4. Negara sebagai diplomatical state
Fungsi pemerintah sebagai diplomatical state ini bertujuan untuk menjalin
persahabatan dan memelihara hubungan internasional dengan negara-negara lain.
Adanya hubungan dengan bangsa-bangsa lain, tentunya dengan harapan akan dapat
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saling menguntungkan, saling memberi dan menerima dalam berbagai macam
bidang dan dengan adanya hubungan diplomatik ini bertujuan pula agar bangsa yang
satu dapat dihargai sederajat dengan bangsa yang lain dengan berdasarkan atas azas
kerukunan dan saling memelihara persahabatan.
b. Fungsi Agent of Development
1. Pemerintah sebagai stabilisator
Pemerintah mempunyai fungsi sebagai stabilisator apabila di dalam pembangunan
terjadi ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam
bidang stabilisasi politik, pemerintah harus dapat menciptakan suatu suasana politik
yang aman dan tenteram serta menghilangkan ancaman dan rongrongan dari pihakpihak luar yang mengancam ideologi negara. Dalam bidang stabilisasi ekonomi,
pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim perekonomian yang serasi dengan
menggunakan berbagai macam kebijakan moneter atau kebijakan-kebijakan lain
yang berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan
produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam bidang stabilisasi sosial budaya,
pemerintah harus berusaha mencegah adanya pengaruh budaya-budaya baru yang
tidak sesuai dengan perkembangan bangsa. Di samping itu, budaya milik sendiri
yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan iklim pembangunan, harus diganti atau
dihilangkan dengan budaya baru yang dapat mendukung pembangunan. Hal ini
bukan berarti bahwa budaya lama harus dihilangkan seluruhnya, tetapi yang
dimaksud disini adalah budaya yang sudah tidak relevan lagi atau sudah usang.
Perubahan norma sosial budaya ini harus dapat menciptakan norma-norma
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kebudayaan yang baru yang tidak meninggalkan kepribadian bangsa yang mengarah
pada pentingnya tujuan pembangunan.
2. Pemerintah sebagai innovator
Pemerintah sebagai innovator, artinya pemerintah harus dapat mengadakan
penemuan-penemuan

baru

dalam

metode

maupun

sistem

dalam

rangka

pembangunan masyarakat dan negara. Peranan pemerintah sebagai innovator ini
sangat diperlukan sebab dengan melalui innovator inilah dapat diciptakan ide-ide
baru, rencana-rencana baru, teknik-teknik baru, dan kebijakan-kebijakan baru yang
terutama berhubungan dengan pembangunan.
Pemerintah maupun organisasi non-profit lainnya dikatakan memiliki keunikan
dalam hal-hal yang akan dijelaskan sebagai berikut (Freeman, 2006) :
a. Tidak memiliki tujuan dalam menghasilkan keuntungan.
b. Kepemilikan secara kolektif oleh konstituen yang berwenang; kepemilikan tidak
didasarkan pada modal ekuitas yang dapat dijual maupun diperdagangkan.
c. Keputusan yang dibuat harus disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada
media cetak.
Dalam kaitannya dengan APBN, Pemerintah Pusat merupakan suatu kesatuan
akuntansi dan kesatuan ekonomi yang meliputi seluruh Lembaga-lembaga Tertinggi dan
Tinggi

Negara,

Departemen-departemen,

dan

Lembaga-lembaga

Pemerintah

Non

Departemen, termasuk Unit-unit Organisasi dan Proyek-proyek yang berada didalamnya
(Gade, 1993).
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2.1.2 Akuntansi Sektor Publik
2.1.2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai
mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara
dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut sebagai
akuntansi pemerintahan, dan di berbagai kesempatan ini disebut akuntansi keuangan publik.
Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi
negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta
(Bastian, 2010).
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan
akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badanbadan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik,
LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Anggraeni, 2010).

2.1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik telah muncul akhir-akhir ini.
Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia di tahun 1970-an
lebih berkiblat ke Amerika Serikat, di mana sistem perekonomiannya lebih terfokus pada
swasta. Akan tetapi, kondisi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Peranan
organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukannya telah
terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun
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ini. Pada saat yang bersamaan, kesadaran dunia pendidikan akan pentingnya perubahan
mendasar pada mata kuliah akuntansi pemerintahan, telah muncul pada tahun 1990-an.
Pengakuan akan masalah pemerintah yang terlalu besar dan sulitnya proses pengawasan
juga telah diberikan. Selain itu, program reformasi pemerintahan juga telah menggeser fokus
dari pertumbuhan ke pemerataan. Sementara itu, globalisasi juga telah mempengaruhi sikap
masyarakat terhadap pemerintah dan infrastruktur operasional pemerintahan itu sendiri.
Demikian juga, kesadaran akan perbaikan pelayanan publik seperti telekomunikasi dan
listrik mulai diungkap di berbagai media massa. Kondisi ini diperkuat dengan semakin
kuatnya tuntutan LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap mekanisme pelayanan
publik.
Lingkup Akuntansi Sektor Publik dapat dipandang sebagai turunan dari adanya
berbagai perkembangan pemikiran. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik
meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,
pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi
publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus
segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik (Bastian,2010).

2.1.3 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam bidang
ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat. (Nordiawan, 2007).
Adanya tuntutan transparansi dan akuntanbilitas publik atas dana-dana masyarakat yang
dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan
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dan pelaporan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam
pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di lembaga pemerintah. Akuntan
pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi
keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui
anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. Perkembangan
akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat lamban untuk merespon tuntutan perkembangan
zaman. Akuntansi pemerintahan di Indonesia juga belum berperan sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat (Mahsun, 2006).
Perkembangan akuntansi pemerintahan ditandai dengan ciri-ciri khas sebagai berikut :
1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan
2. Tidak ada pengungkapan laba
3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan
4. Penggunaan akuntansi dana
Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka diharapkan penerapannya dapat
mewujudkan tiga tujuan pokoknya, yaitu :
1. Pertanggungjawaban
Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang
lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang
bertanggung jawab, sehubungan dengan kegiatan unit-unit pemerintahan.
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2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan
untuk

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan,

pengendalian

anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja
pemerintah.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan harus menjamin terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan
Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbaharui dengan Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Terlepas dari kontroversi dan kelemahan yang sangat mendasar, pembahasan berikut ini
akan menjelaskan lingkup dari standar akuntansi pemerintahan (Bastian,2010).
1) Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal
tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
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APBN/APBD disusun serta disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut
kepada suatu komite standar yang independen, yang ditetapkan melalui keputusan
presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (Kementerian Keuangan,
2010)
3) Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, Presiden menetapkan
Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan
Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh Menteri
Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002
tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Derah tertanggal 13 Juni
2002.
4) KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).
Komite Konsultatif bertuga smemberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka
perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun
konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
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Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk memroses penetapan menjadi
Peratturan Pemerintah.
5) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian,
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
6) Selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi
lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman serta
informasi lebih lanjut yag akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan
pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalahmasalah akuntansi maupun pelaporaan keuangan.

2.1.5 Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan
pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur
standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataanpernyataannya terkait dengan pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapannya.
Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis
akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan terutama informasi atau
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unsur yang harus dilaporkan. Dalam praktik akuntansi pemerintah, terdapat empat macam
basis akuntansi yang biasa digunakan, antara lain :
1. Akuntansi Berbasis Kas (cash basis of accounting)
2. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Kas (modified cash basis of accounting)
3. Akuntansi Berbasis Akrual (accrual basis of accounting)
4. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Akrual (modified accrual basis of accounting)
Pembagian basis pencatatan (akuntansi) ini bukan sesuatu yang mutlak. Dalam
Government Financial Statistic (GFC) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund
(IMF) menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi menjadi 4 macam, yaitu
accrual basis, due-for-payment basis, commitments basis, dan cash basis.
2.1.5.1 Basis Kas
Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas
diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu
untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu
periode (Bastian, 2010). Menurut Kementerian Keuangan RI, basis kas menyediakan
informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana
dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya
berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau
Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan
keuangan atau notes to financial statement yang menyajikan secara detail tentang item-item
yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti :
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a. Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan
utang/pinjaman.
b. Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti
komitmen, kontinjensi, dan jaminan.
c. Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (forecast).
Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi
Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas
Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran,
sesuai dengan PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai
berikut :
a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
entitas pelaporan.
b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
c. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan
uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat
terjadi pencairan Dana Cadangan.
d. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
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e. Pengeluaran pembiayaan diakui paada saat dikeluarkan dari Rekenig Kas Umum
Negara/Daerah.
Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihankelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan
sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan
dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail
tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas
dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya
memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus
sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang; laporan posisi
keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double
entry; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service)
sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk control dan
evaluasi kinerja (Kementerian Keuangan RI, 2010)
2.1.5.2 Basis Akrual
Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan
dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Bastian, definisi konsep akuntansi akrual
sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut :

40
Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011

Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan
sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama
lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba
dan rugi selama periode bersangkutan.
Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan
lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. Salah satu perbedaan perlakuan akuntansi
berbasis akrual adalah terhadap utang jangka panjang. Manfaat laporan posisi keuangan
adalah menilai tingkat kesanggupan (dalam hal ini rasio utang terhadap ekuitas) untuk
menanggung risiko usaha di masa depan. Peluang penerimaan dividen ditentukan oleh
tingkat pencapaian laba operasi. Selain itu, perbandingan utang dengan laba operasi akan
memunculkan kemampuan organisasi untuk melunasi utangnya atau sebaliknya,
kemampuan organisasi mengelola utang dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa manfaat dasar akrual ini sangat berarti bagi pengelolaan aset publik.
Penerapan dasar akrual dalam manajemen organisasi sektor publik dapat juga
dilakukan secara berbeda dibandingkan lembaga publik lainnya. Di berbagai negara,
organisasi sektor publik sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh karena
penerapannya dirasa mudah dan sederhana. Namun, di Indonesia tarik-menarik perundangan
dan kepentingan telah menyebabkan pergeseran akuntansi anggaran dan akuntansi cadangan
ke akuntansi berbasis akrual menjadi lamban.
International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government
Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya
untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan
penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya
arus sumber daya.
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Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan
pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan
informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk
transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Ada beberapa manfaat
yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan (user)
maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan (Kementerian Keuangan RI,
2010). Manfaat tersebut antara lain :
1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
2. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan
kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya.
5. Memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai
aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
6. Membantu user dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya atau
melakukan bisnis dengan entitas.
7. User dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi
dan penyampaian pelayanan tersebut.
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2.1.6 Akuntansi Akrual
2.1.6.1 Pengertian Dasar Basis Akrual
Konsep dari Full Accrual Accounting telah merubah paradigma pelaporan keuangan
unit organisasi non-bisnis beberapa tahun terakhir, baik di dalam organisasi-organisasi.
Akuntansi Berbasis Akrual bukan hanya sebuah konsep melainkan sebuah gabungan dari
beberapa konsep yang terpisah dan berkembang di dalam akuntansi sektor swasta. Konsepkonsep tersebut dimungkinkan diterapkan di dalam akuntansi perusahaan swasta
dikarenakan pada saat ini tidak ada karakteristik sebagaimana tersebut di atas pada
perusahaan sektor swasta. Konsep akuntansi di dalam penerapan bisnis perusahaan swasta
dapat dikatakan bahwa; (1) pendapatan diperoleh dari seseorang atau organisasi

yang

barang-barang/jasanya sudah diberikan, dan (2) Barang-barang/jasa itu memberikan
keuntungan bagi individu atau bisnis-bisnis lainnya dibandingkan dengan barang yang
sifatnya umum.
2.1.6.2 Tujuan Penggunaan Basis Akrual
1 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dalam penganggaran, akuntansi dan
pelaporan.
2 Meningkatkan pengendalian fiskal dan manajemen aset.
3 Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh
pemerintah.
4 Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5 Mereformasi sistem anggaran belanja.
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6 Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
2.1.6.3 Alasan Penggunaan Basis Akrual
1 Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misalnya transaksi non
kas yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang
hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2 Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan
biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation)
3 Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam
informasi aset dan kewajiban.
4 Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif,
misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.
2.1.6.4 Keuntungan Penerapan Basis Akrual
1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan
dan pemasukannya, yang berarti bahwa dasar akrual memberikan alat ukur atas barang
dan jasa yang dikonsumsi, diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas menyediakan
alat ukur atas arus kas masuk dan kas keluar.
2. Dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan yang
diperoleh menurut dasar akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang
dapat diterima. Semakin besar keuntungan, semakin besar keberhasilannya. Ini tidak
berarti bahwa pengukuran keuntungan bersifat mutlak atau objektif. Kenaikan
penyusutan, penilaian saham, penentuan piutang yang meragukan, dan lain-lain
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merupakan penilaian subjektif yang membuat keuntungan biaya historis juga menjadi
bersifat subjektif. Namun, subjektivitas ini dikendalikan dengan opini auditor
independen, pengembangan standar akuntansi, dan laporan hasil pemeriksaan.
3. Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang
diinvestasikan dalam organisasi publik akan berusaha dipertahankan. Gagasan
mempertahankan modal mempunyai arti bahwa pendapatan hanya dapat diakui setelah
modal dipertahankan seutuhnya. Dalam dasar akrual, biaya historis sebuah aset
merupakan nilai awal. Apabila kemudian modal aset tersebut dijual dengan harga
melampaui nilai historisnya, keuntungan akan direalisasi dan diakui sebagai pendapatan.
2.1.6.5 Kelemahan Penerapan Basis Akrual
1. Menurut Widjajarso, penentuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang
dilakukan oleh individu yang bertugas mencatatnya. Pengaruh subjektivitas individu
pencatat transaksi cukup besar. Hal ini hanya bisa dikendalikan melalui fungsi audit
sebagai verifikasi dan standar akuntansi sebagai panduan mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan
inflasi.
3. Jika dibandingkan dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur
administrasi yang lebih rumit sehingga biaya administrasinya menjadi lebih mahal.
4. Peluang terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan. Menurut dasar kas,
manipulasi akuntansi dilakukan melalui penundaan pembayaran kas, di mana anggaran
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merupakan satu-satunya panduan untuk mengendalikan keuangan. Menurut dasar akrual,
penundaan pengajuan atau penerimaan kas tidak berpengaruh.
2.1.6.6 Isu-isu dalam Transisi Menuju Akrual
Menurut Mulyana, Sifat dan kecepatan dari penerapan basis akrual tergantung pada
sejumlah faktor. Oleh karena itu, isu-isu pada masa transisi menuju implementasi basis
akrual harus diidentifikasi secara komprehensif dan dikaji secara mendalam. Isu-isu tersebut
antara lain :
1 Apakah penggunaan basis akrual hanya untuk pelaporan keuangan saja atau akan
diterapkan juga dalam reformasi yang lebih luas, misalnya dalam penganggaran.
2 Apakah penerapan basis akrual akan dilakukan secara top-down atau bottom-up. Bila
diterapkan secara top-down biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara mandatory
(wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (time frame) yang pasti dan seragam.
Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan pilot project terlebih
dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan
dengan baik.
3 Political Will dari aparat negara untuk menerapkan akuntansi akrual
4 Kapasitas dan keahlian dari orang-orang yang terkait dan/atau bertanggung jawab
dengan adanya perubahan tersebut.
5 Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
6 Standar akuntansi yang sedang berjalan dan persiapan perubahannya.
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7 Sistem (teknologi informasi) yang ada perlu dipersiapkan untuk mengakomodir
perubahan.
8 Kelengkapan dan keakuratan infromasi keuangan yang ada, terutama informasi tentang
aset dan kewajiban (utang).
2.1.6.7 Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual
Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah menghadapi tantangan
antara lain sebagai berikut (Kementerian Keuangan RI, 2010) :
1. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan usaha dan biaya karena
sistem akuntansi yang tersedia saat ini harus diganti. Namun pada saat ini pemerintah
sedang mengembangkan SPAN termasuk aplikasi akuntansi yang dapat digunakan
sebagai dasar dalam pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual;
2. Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai akibat
penyusutan dan amortisasi;
3. SDM yang tersedia pada lementerian/lembaga belum memahami secara baik mengenai
akuntansi yang berbasis akrual sehingga diperlukan upaya yang besar dalam penyediaan
SDM yang akan melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Namun magnitude kebutuhan
peningkatan SDM tidak sebesar pada saat awal pengenalan akuntansi berbasis Kas
Menuju Akrual.
4. Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan
keuangan (opini audit LKKL dan LKPP menurun);
5. Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di KL, khususnya bagi
para pelaku akuntansi dan penyusunan laporana keuangan;
6. Makin rumitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangan.
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2.1.7 Praktek Akuntansi Akrual Secara Internasional
International Federation of Accountant (IFAC) sebagai badan penyusun standar
akuntansi internasional menyarankan implementasi basis akrual untuk sektor publik
(Kementerian Keuangan RI, 2010). IFAC Public Sector Committee (PSC) telah menanggapi
secara luas mengenai keunggulan akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah dan entitas
sektor publik lainnya (IFAC 2002). Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual saat ini
memperoleh perhatian penting di beberapa negara, khususnya di negara-negara anggota
OECD.
Berdasarkan data dari ADB dan IFAC, terdapat 12 negara dari 31 negara OECD yang telah
sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangannya, antara lain
Australia, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan Swedia. Selain itu, terdapat
beberapa negara yang sedang mengembangkan penerapan akuntansi antara lain Brazil,
Argentina, Belanda, dan Vietnam.
OECD Countries merupakan kelompok negara-negara yang telah mendapatkan pengakuan
yang baik dan merupakan panutan (trend setter) dari dunia internasional dalam pengelolaan
keuangan negara yang baik. Dalam berbagai kegiatan keuangan internasional, OECD telah
menyatakan standing position OECD bahwa untuk pemerintah, praktek akuntansi yang
terbaik adalah akuntansi berbasis akrual dengan anggaran berbasis kas.
Penggunaan basis akrual yang telah diterapkan di beberapa negara akan dijelaskan dalam
tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Penerapan Basis Akuntansi Akrual di Beberapa Negara
No

Negara

Catatan

1

Australia

Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi sejak 1997

2

Kanada

Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi sejak 2002

3

Selandia Baru

Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi sejak 1992

4

Inggris

Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi sejak 2006

5

Amerika Serikat

Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi sejak 1998

6

Perancis

Migrasi ke Akrual. Standar yang berlaku dalam
proses pengembangan mengacu pada IFRS dan
IPSAS

7

Yunani

Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan
laporan keuangan konsolidasian

8

Swiss

Adopsi IPSAS yang efektif sejak tahun 2007

9

Swedia

Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan
laporan keuangan konsolidasian

10

Finlandia

Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan
laporan keuangan konsolidasian

11

Islandia

Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan
laporan keuangan konsolidasian

12

Italia

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

Sementara, penjelasan dalam tabel berikutnya merupakan daftar negara-negara yang sedang
mengembangkan atau merencanakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, antara
lain :
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Tabel 2.2 Pengembangan dan Perencanaan Basis Akuntansi Akrual di Beberapa
Negara
No

Negara

Catatan

1

Albania

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

2

Argentina

Pengembangan
Standar
Akuntansi
diharmonisasikan dengan IPSAS

3

Azerbaijan

Akan mengadopsi IPSAS Akrual

4

Barbados

Dalam proses memgadopsi IPSAS

5

Brazil

Implementasi Akrual penuh tahun 2012

6

Cayman Island

Adaptasi IPSAS Akrual

7

Indonesia

Standar
Akuntansi
Pemerintah
diharmonisasi dengan IPSAS

8

Israel

Adopsi IPSAS Akrual

9

Jamaika

Komitmen untuk mengadopsi IPSAS Akrual dan
dalam proses perubahan

10

Belanda

Piloting dalam mengadopsi IPSAS Akrual

11

Norwegia

Piloting dalam mengadopsi IPSAS Akrual

12

Vietnam

Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual dengan
dukungan Bank Dunia

13

Afganistan

Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual

14

Aljazair

Proyek bank dunia untuk reformasi akuntansi
termasuk IPSAS Akrual

15

Kamboja

Dalam proses Mengadopsi IPSAS Akrual

16

Cina

Dalam proses Mengadopsi IPSAS Akrual

17

Hungaria

Proyek Uni Eropa untuk reformasi akuntansi
termasuk IPSAS Akrual
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yang

yang

2.1.7.1 Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintahan New Zealand
Menurut Mulyana dalam Paper berjudul “ Penggunaan Akuntansi Akrual di NegaraNegara Lain : Tren di Negara-Negara Anggota OECD” menjelaskan bahwa Pemerintah
Selandia Baru (New Zealand) melakukan reformasi besar pada akhir tahun 1980-an dan
awal tahun 1990-an. Reformasi tersebut mengubah manajemen pemerintah dari sistem
berbasis ketaatan, yang menggunakan aturan yang detil, restriktif dan plafon anggaran kas,
menjadi rezim yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Keberhasilan dari penerapan
reformasi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh baik di level stratejik maupun level
operasional dan membawa pada perubahan fundamental dan perubahan yang ekstensif baik
dalam manajemen operasi sektor pemerintah (sektor publik) dan juga laporan keuangan
yang disajikan untuk operasi tersebut. Pengalaman Selandia Baru menunjukkan bahwa
perubahan bukan sekedar wacana ataupun retorika tetapi sudah menjadi keberhasilan yang
jauh lebih baik. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi sistem manajemen di Selandia
Baru pada awal tahun 1980-an didominasi oleh kontrol input yang tersentralisasi, yaitu
ditetapkannya

instruksi-instruksi

menyangkut

masalah

perbendaharaandan

manual

pelayanan publik , adanya keharusan untuk menggunakan penyedia barang dan jasa
(supplier) tertentu yang telah ditentukan (adanya monopoli) dalam pengadaan akomodasi,
kendaraan, komputer, dsb. Upaya-upaya manajemen dan audit pun diarahkan untuk
menjamin agar kontrol-kontrol seperti itu dipahami dan dilaksanakan. Pengelolaan anggaran
lebih ditekankan pada pembatasan alokasi anggaran (apropriasi) belanja untuk tujuan
program yang kurang tegas. Hal-hal diatas menimbulkan lingkungan kerja yang kurang
menyenangkan bahkan keputusasaan bagi para pegawai, pejabat dan menteri. Berdasarkan
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latar belakang itu, Pemerintah Selandia Baru mengembangkan sistem manajemen keuangan
yang terintegrasi dan komprehensif, yaitu :
a. Menerjemahkan strategi pemerintah ke dalam keputusan dan tindakan;
b. Menginformasikan pengambilan keputusan oleh pemerintah;
c. Mendorong sektor pemerintah untuk responsif dan efisien; dan
d. Secara konstan melaksanakan reformasi
Selanjutnya, penerapan di departemen yang secara individu menerima persetujuan
untu berpindah ke sistem yang baru. Untuk departemen secara individu, semua elemen kunci
dari sistem baru yaitu penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan berubah
pada saat yang sama. Perubahan tersebut mencakup :
a. Spesifikasi oleh setiap departemen/lembaga (konsultasi dengan treasury) atas kelaskelas ouput secara luas, yang akan menjadi basis untuk apropriasi berbasis akrual;
b. Setiap departemen/lembaga mengembangkan sistem akuntansi berbasis akrual yang
dapat menyediakan pelaporan bulanan kepada menteri dan treasury dan laporan tahunan
kepada parlemen dan publik. Laporan bulanan meliputi satu set laporan keuangan dan
juga laporan mengenai realisasi belanja terhadap apropriasi (anggaran).
c. Pengembangan sistem alokasi biaya (cost) sehingga memungkinkan alokasi seluruh
biaya input departemental ke output. Alokasi biaya termasuk biaya overhead,
penyusutan dan biaya modal.
d. Pengembangan

sistem

manajemen

kas,

termasuk

pembukaan

departemental; dan
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rekening

bank

e. Kepala eksekutif

departemental bertanggung jawab secara penuh atas manajemen

keuangannya masing-masing, mencakup integritas dari informasi yang mereka berikan
kepada menteri dan treasury.
Undang-undang memberikan waktu dua tahun kepada departemen-departemen untuk
mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual, dalam kenyataannya sebagian besar
departemen sudah siap dengan sistem akrualnya dalam waktu satu tahun, sedangkan secara
keseluruhan departemen sudah siap dalam waktu delapan belas bulan.
Salah satu keuntungan dari sistem akuntansi akrual di Selandia Baru adalah bahwa aktivitasaktivitas seperti komitmen atau order pembelian, penggajian, aset tetap, kreditor dan debitor
menjadi dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem, sehingga mengurangi proses ganda dan
masalah rekonsiliasi yang biasa terjadi bila digunakan sistem yang terpisah. Implementasi
akuntansi akrual di pemerintahan Selandia Baru merupakan tantangan besar, terutama
apabila hal ini dilakukan untuk menyediakan manfaat maksimal untuk pengambilan
keputusan dan akuntabilitas kepada para pengguna eksternal. Tidak ada halangan secara
teoritis fundamental bagi pemerintah untuk menerapkan akuntansi akrual. Penggunaan
akuntansi akrual dianjurkan bagi pemerintahan yang ingin mendorong kinerja manajemen.

2.1.7.2 Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintahan Swedia
Menurut Binsar dalam Paper berjudul “ Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di
Sektor Pemerintahan di Indonesia” menjelaskan bahwa pemerintah swedia merupakan salah
satu dari beberapa negara yang pertama kali menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,
yaitu penerapan pada tingkat kementerian pada tahun 1993 dan penerapan pada level
konsolidasian setahun kemudian. Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis
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akrual memakan waktu beberapa tahun dan tergolong lancar karena tidak ada perdebatan
besar di pemerintahan dan tidak ada penolakan dari kementerian.
Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan Pemerintah Swedia mempunyai
beberapa karakteristik :
a. Standar akuntansi berbasis akrual mencakup pemerintah (secara keseluruhan) dan
kementerian/lembaga.
b. Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dapat dikelompokkan sebagai
relatively full accrual accounting. Pengecualian hanya terhadap perlakuan aset
bersejarah (heritage asset) dan pajak.
c. Penggunaan nilai historis.
d. Setiap kementerian/lembaga menyiapkan Laporan Operasional, Neraca, Laporan Dana
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Keinginan untuk menerapkan penganggaran berbasis akrual di Swedia telah ada
sejak tahun 1960-an, tetapi rencana tersebut tidak terealisasi. Penerapan akuntansi berbasis
akrual pada tahun 1990-an telah membangkitkan kembali pembicaraan mengenai
penganggaran berbasis akrual. Departemen keuangan Swedia telah melakukan beberapa
penelitian untuk penerapan penganggaran berbasis akrual. Berbagai reaksi muncul dari
kementerian/lembaga tetapi pada umumnya mendukung penerapan penganggaran berbasis
akrual karena penerapan dual system (sistem akuntansi berbasis akrual dan penganggaran
berbasis kas) cukup memberatkan. Akan tetapi, setelah banyak hal yang dikerjakan,
Departemen Keuangan Swedia memutuskan untuk membatalkan penerapan penganggaran
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berbasis akrual dengan alasan penerapan dual system tersebut telah sesuai dengan
perkembangan internasional.
Berdasarkan penjelasan atas penerapan akuntansi berbasis akrual di Swedia tersebut,
ditemukan bahwa informasi akrual lebih banyak digunakan untuk internal manajemen pada
kementerian/lembaga daripada penganggaran dan pembuatan kebijakan. Kementerian/
lembaga lebih banyak menggunakan biaya berbasis akrual (accrual based cost) untuk obyek
biaya seperti departemen dan output. Pemerintah lebih banyak menggunakan informasi
pengganggaran dibandingkan dengan informasi berbasis akrual. Karena itu, informasi pada
Laporan Operasional dan biaya per obyek lebih banyak digunakan dibandingkan dengan
Neraca dan Laporan Dana. Informasi akrual lebih banyak digunakan sebagai dasar untuk
penilaian kinerja keuangan bukan sebagai dasar alokasi sumber daya.

2.1.8 Sosialisasi Akuntansi Basis Akrual di Indonesia
2.1.8.1 Transisi Menuju Akrual
Penerapan sistem akuntansi keuangan negara berbasis akrual bukanlah merupakan
suatu proses yang mudah sehingga memerlukan proses pentahapan dalam upaya
menggunakan akuntansi berbasis akrual tersebut secara penuh. Hal ini dilakukan karena
pengelolaan akuntansi berbasis kas menuju akrual (Cash Toward Accrual) saja masih
banyak yang belum memahami dan opini atas LK (Laporan Keuangan) yang dihasilkan
dengan basis dimaksud masih banyak yang belum baik (Kementerian Keuangan RI, 2010).
Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi akrual secara baik, maka diperlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah yang memahami sistem dimaksud. Untuk itu
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perlu disepakati bahwa penerapan “accrual accounting basis system” akan dilakukan secara
bertahap.
Reformasi akuntansi dan pelaporan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan
yang transparansi dan akuntabel dengan menggunakan sistem akuntansi yang diterima
secara umum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam rangka menuju laporan
keuangan pemerintah yang beropini baik. Reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan ini
dilakukan dengan menyusun sistem akuntansi dan menyelenggarakan akuntansi atas semua
transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2.1.8.2 Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia
Sampai saat ini, Laporan Keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), maupun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun hanya sebagai kebutuhan dalam memenuhi
peraturan perundangan, sehingga belum digunakan secara optimal sebagai salah satu bahan
untuk tujuan pengambilan keputusan (Kementerian Keuangan, 2010). Hal ini disebabkan
karena dalam lingkup pemerintahan, akuntansi dan pelaporan keuangan masih merupakan
hal yang relatif baru. Di tengah-tengah derasnya arus informasi dan desakan akan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, akuntansi
berbasis akrual merupakan salah satu cara untuk mendukungnya, dengan berbagai
konsekuensi yang harus ditempuh.
Sesuai dengan reformasi pengelolaan keuangan negara yang mengamanatkan
penerapan akuntansi berbasis akrual, telah terjadi perdebatan dalam proses penerapan

56
Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011

akrual, yaitu apakah akrual diterapkan untuk setiap transaksi (accrual accounting) atau
akrual diterapkan hanya pada saat pelaporan (accrual reporting).
Penerapan kebijakan akuntansi memainkan peranan penting. Untuk berbagai pos transaksi
perlu ditelaah lebih lanjut kebijakan akuntansinya yang mungkin berbeda antara pendapatan
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja, Pembiayaan maupun untuk
pos-pos neraca seperti piutang, persediaan, aset tetap, maupun kewajiban.
2.1.8.3 Tahapan Implementasi Penerapan Berbasis Akrual
Tahap implementasi basis akrual dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
a) Tahun 2010, Mengumpulkan Informasi Akrual, Menyiapkan Standar Akuntansi
Pemerintah dan Rencana Detilnya
Langkah yang dilakukan pada tahun pertama adalah mewajibkan seluruh satuan
kerja sebagai unit akuntansi untuk menyajikan informasi transaksi yang memiliki
sifat akrual. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan
seluruh transaksi akrual yang ada di seluruh satker sehingga jenis transaksinyadapat
diketahui. Selain identifikasi dan pengumpulan informasi akrual, langkah simultan
yang dilakukan adalah pembuatan draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang
berbasis akrual, sekaligus menyiapkan rencana kegiatan secara detail sehingga
kegiatan yang dilakukan dalam implementasinya ke depan dapat lebih fokus. Secara
umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ini adalah :
1) Kementerian Keuangan menyiapkan akuntansi akrual (identifikasi informasi
akrual)
2) Menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
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3) Menyusun framework Akuntansi Akrual
4) Membangun framework COA
5) Menyusun Tim Pelaksana (Project Team)

b) Tahun 2011, Menyiapkan Peraturan Pelaksanaan, Kebijakan, dan Sistem
Langkah yang dilakukan pada tahun kedua yaitu menyiapkan peraturan pelaksanaan
sebagai payung hukum ketika menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual ini.
Kementerian keuangan juga menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi yang
digunakan sebagai acuan ketika seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan
mengimplementasikan akuntansi akrual ini. Mengingat hal ini baru memasuki tahun
kedua maka sistem yang dibangun masih belum sempurna sehingga membutuhkan
penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. Secara umum kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini adalah :
1) Menyiapkan peraturan pelaksanaan
2) Kebijakan akuntansi
3) Pelatihan Government Finance Statistics (GFS)
4) Sistem akuntansi, terdiri dari :
a) Penyiapan sistem akuntansi berbasis akrual
b) Pengembangan COA dan kebijakan akuntansi dan petunjuk teknis yang detil
c) Proses Bisnis
d) Dukungan IT
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c) Tahun 2012, Melanjutkan Pengembangan Sistem Akuntansi dan Penyiapan Capacity
Building
Langkah yang dilakukan pada tahun ketiga adalah mengembangkan sistem akuntansi
dan capacity building yang telah dibangun sebelumnya. Proses pembangunan sistem
ini merupakan langkah penyempurnaan sistem yang telah dibangun sebelumnya,
sekaligus melakukan sosialisasi pada tahap awal sebagai tindakan untuk
memperkenalkan sistem akuntansi berbasis akrual ini.

Secara umum kegiatan-

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
a. Melanjutkan Pengembangan Sistem Akuntansi pada tahun sebelumnya
b. Capacity Building
c. Sosialisasi dan Pelatihan

d) Tahun 2013, Implementasi Percobaan dan Pelaporan Konsolidasi
Langkah yang dilakukan pada tahun keempat adalah melakukan implementasi
terhadap sistem yang telah dibangun sebelumnya. Implementasi ini masih dalam
kerangka pilot project sehingga tidak semua satuan kerja menerapkan sistem akrual .
Pilot project difokuskan pada Kementerian/Lembaga yang mendapatkan alokasi
anggaran dalam jumlah besar dan memiliki unit organisasi vertikal yang besar.
Setelah itu kemudian laporan keuangan yang telaha disusun oleh unit akuntansi itu
dikonsolidasikan di unit pelaporan.
Implementasi dalam tahap ini masih dalam tahap percobaan. Kegiatan review dan
evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang perlu disempurnakan.
Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini aadalah :
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a. Implementasi dengan Proyek Percontohan di beberapa K/L
b. Pelatihan intensif pada K/L yang menjadi proyek percontohan
c. Implementasi percobaan pada BUN sebagai entitas pelaporan
d. Laporan keuangan konsolidasi percobaan
e. Pengembangan sistem, petunjuk dan sumber daya manusia
f. Review dan evaluasi

e) Tahun 2014, Implementasi dan Konsolidasi Paralel di seluruh K/L dan Kementerian
Keuangan termasuk evaluasi sistem
Langkah yang dilakukan pada tahun kelima adalah implementasi sistem akuntansi
akrual ini diseluruh Kementerian/Lembaga dengan berpijak pada hasil dari
implementasi pilot project pada K/L tertentu. Jika pada pilot project menunjukkan
hasil yang baik dan kekurangan-kekurangan sistem telah berhasil disempurnakan
maka K/L yang baru menerapkan bisa belajar banyak dari K/L yang telah
menerapkan. Tahap implementasi ini juga mencakup konsolidasi oparalel di seluruh
K/L dan Kementerian Keuangan sekaligus menetapkan evaluasi sistem guna
melakukan penyempurnaan lebih lanjut. Secara umum kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini adalah :
a. Implementasi di seluruh K/L
b. Implementasi di BUN
c. Konsolidasi
d. Pelatihan dan Pengembangan SDM
e. Finalisasi sistem dan petunjuk pelaksanaan
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f. Help desk

f) Tahun 2015, Implementasi Penuh atas Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan
Evaluasi
Langkah yang dilakukan pada tahun keenam

adalah implementasi penuh atas

akuntansi akrual ini di seluruh entitas baik di Kementerian/Lembaga maupun di
Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Dalam setiap
implementasi baik itu pada tahap percobaan maupun tahap implementasi full accrual
harus selalu dilakukan review dan evaluasi. Secara umum kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini adalah :
a.

Melanjutkan review dan evaluasi

b.

Help desk

2.1.9 Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan
sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Nordiawan, 2007).

Laporan

keuangan merupakan sarana utama dimana sebuah entitas mengkomunikasikan informasi
keuangan ke pihak-pihak eksternal (Kieso, 2010). Laporan keuangan yang diterbitkan harus
disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan
laporan keuangan entitas yang lain.
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2.1.9.1 Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Menurut Freeman, entitas pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari (1) pemerintah
pusat dan (2) organisasi lain yang tujuannya sejalan dengan pemerintah pusat. Di Indonesia,
dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dikenal dua macam entitas yaitu entitas akuntansi
dan entitas pelaporan (Kementerian Keuangan, 2010). Penjelasan berikut akan menguraikan
lebih mendalam masing-masing entitas :
a) Entitas Akuntansi
Pengertian entitas akuntansi menurut PMK 171/PMK.05/2007 adalah unit
pemerintahan Pengguna Anggaran//Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.
b) Entitas Pelaporan
Pengertian entitas pelaporan menurut PMK 171/PMK.05/2007 adalah unit
pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.1.9.2 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan
keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri atas :
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a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b) Neraca;
c) Laporan Arus Kas (LSK); dan
d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap Menteri/pimpinan
lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan di atas. Namun demikian,
Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
(Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara). Oleh karena itu kepala satuan
kerja sebagai entitas akuntansi dan menteri/pimpinan lembaga tidak menyusun dan
menyajikan Laporaan Arus Kas.
Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan
ddan beban serta surplus/deficit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta
surplus/defisit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual. Laporan
Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas
dana pemerintah selama suatu periode.
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2.1.9.2.1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
selama suatu periode.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
a. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan. Rekening Kas Umum Negara yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. Transfer
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/defisit
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Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.
e. Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran

pemerintah

terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.
LRA lebih lanjut diatur dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

2.1.9.2.2 Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang termasuk dalam neraca
terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan perolehan manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan yang diharapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan.
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2. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
2.1.9.2.3 Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP
Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

2.1.9.2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan
dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat
dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK sekurangkurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :
1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
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3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya;
4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;
5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas;
6) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti
kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK setidak-tidaknya menjelaskan hal-hal
sebagai berikut :
1. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan
keuangan.
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Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen
harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
hal-hal sebagai berikut :
1. Pengakuan pendapatan;
2. Pengakuan belanja;
3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
4. Investasi;
5. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
6. Kontrak-kontrak konstruksi;
7. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
8. Kemitraan dengan pihak ketiga;
9. Biaya penelitian dan pengembangan;
10. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
11. Dana cadangan;
12. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
Suatu entitas pelaporan juga dapat mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :
1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut
beroperasi;
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
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3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
Catatan atas Laporan Keuangan diatur secara detail dalam PSAP Nomor 04 tentang
Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.9.3 Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual
Seperti halnya dengan versi Cash Toward Accrual (CTA), komponen laporan
keuangan versi akrual juga mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun komponen tambahan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual adalah sebagai berikut :
1. Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
2. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari
pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
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b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.
c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari dan oleh
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
yang bersangkutan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu
1. Penelitian Iman (2008) memaparkan bahwa pemerintah belum memiliki variabel yang
mendasar untuk menyukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual. Tanpa diikuti
dengan adanya perubahan manajemen, dukungan lembaga eksekutif dan legislative,
efektifitas dari strategi komunikasi yang dijalankan dalam menyebarkan paket kebijakan
ke tingkat daerah serta belum meratanya implementasi teknologi informasi ke daerahdaerah.
2. Penelitian Riadian (2009) memaparkan bahwa pemerintah bersama DPR memiliki
keinginan kuat (political will) agar LKPP pada masa yang akan datang cepat atau lambat
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menggunakan basis akrual penuh. Permasalahan yang perlu diantisipasi dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual adalah komponen laporan keuangan dan penerapan
konsep pengakuan.
3. Penelitian Muchsini (2010) memaparkan bahwa adopsi akuntansi berbasis akrual dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap operating
revenue to operating expense, berpengaruh negatif terhadap return on asset,
berpengaruh positif terhadap current ratio, danberpengaruh negatif terhadap long term
liabilities to total assets.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
analisis studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui analisa mendalam terhadap sumber
data. Analisis studi kasus merupakan analisis mendalam dan konstektual terhadap situasi
yang mirip dalam organisasi (Sekaran, 2003).
3.2 Objek Penelitian
Berdasarkan tinjauan masalah di atas, penelitian ini memilih Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan (APK) di lingkup kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Negara, Kementerian Keuangan RI sebagai objek penelitian. Direktorat APK memiliki
kewenangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat, penyelenggaraan
akuntansi pusat, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat serta melaksanakan analisa
laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini dikhususkan pada Subdit Sistem Akuntansi
sebagai unit organisasi Direktorat APK yang bertugas sebagai pengkaji, perumusan, dan
pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.
Gedung Direktorat APK ini sendiri beralamatkan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo
IIIA lt.1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Peneliti melakukan kegiatan penelitian pada
tempat tersebut selama kurang lebih 3 bulan.
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3.3 Jenis Data
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2009 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Dalam analisa dan pembahasan peneliti menggunakan data-data yang terdapat dalam
komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009. Selanjutnya, untuk
mendukung penjelasan yang lebih luas dari perubahan penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Kas (cash toward accrual) menjadi Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual yang dimaksud, peneliti akan menggunakan informasi-informasi yang
relevan yang peneliti peroleh dari berbagai sumber terutama dari Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan data-data penunjang
lainnya yang diperoleh dari Subdit Sistem Akuntansi di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan. Penulis
meneliti secara langsung obyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan
tema yang diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a) Wawancara
Peneliti mengadakan wawancara/Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak
di Bagian Subdit Sistem Akuntansi yang merupakan obyek yang memiliki
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kompetensi dan menguasai secara mendalam hal-hal yang terkait dengan topik
penelitian.
b) Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung di Bagian Subdit Sistem Akuntansi dengan
melalui proses pengamatan prosedur Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
berdasarkan Basis Kas (Cash Towards Accrual) tersebut dengan disertai dokumendokumen pendukung berupa undang-undang beserta peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pemerintah maupun

kementerian keuangan serta beberapa materi

sosialisasi terkait basis akrual dalam akuntansi pemerintahan.
c) Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis
sebagai acuan dalam melakukan analisis dan dasar pertimbangan untuk
mengeksplorasi permasalahan.
3.5 Teknik Analisis Data
Analisa disajikan dalam bentuk laporan hasil analisis perbandingan penerapan atas
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas (cash toward accrual) menjadi Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Full Accrual Accounting) pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) di tahun 2009. Analisis tersebut dilakukan dengan
membandingkan akun-akun yang muncul pada laporan keuangan berbasis akrual dengan
laporan keuangan berbasis cash toward accrual. Hasil dari analisis tersebut pada akhirnya
akan menghasilkan kesimpulan apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
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Akrual (Full Accrual Accounting) merupakan langkah yang efisien bagi kemajuan akuntansi
pemerintahan dibandingkan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas
(cash toward accrual).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara Pasal 7 Huruf o, Menteri keuangan selaku Bendahara Umum
Negara memiliki berbagai macam kewenangan salah satunya adalah menetapkan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka
terdapat suatu direktorat yang khusus menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
negara yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Tugas direktorat APK
difokuskan terutama pada pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah
pusat,

pembinaan

akuntansi

kementerian/lembaga,

penyusunan

laporan

keuangan

pemerintah pusat, penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset dan
kewajiban pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan
analisa laporan keuangan pemerintah. Sementara fungsi direktorat APK akan dijelaskan
sebagai berikut :
1. Pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan serta implementasi
standar akuntansi pemerintahan;
2. Penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat;
3. Pembinaan dan pemeliharaan bagian perkiraan standar;
4. Pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi kementerian/lembaga;
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5. Pembinaan implementasi sistem akuntansi bagian anggaran akuntansi pembiayaan
dan perhitungan serta unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna
anggaran;
6. Penyelenggaraan akuntansi pusat;
7. Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah;
8. Penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset, dan kewajiban
pemerintah;
9. Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;
10. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN;
11. Penyusunan statistik keuangan negara;
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat APK tidak terlepas dari adanya tugas
dan fungsi masing-masing subdit di bawah Direktorat APK. Sesuai dengan topik penelitian
yang diambil berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi akrual pada LKPP 2009, maka
peneliti memperoleh berbagai sumber data terkait penelitian di Subdit Sistem Akuntansi.
Tugas Subdit Sistem Akuntansi adalah melakukan pengkajian, perumusan, dan
pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah. Adapun fungsi Subdit Sistem Akuntansi
adalah sebagai berikut :
1. Pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan Pemerintah Pusat;
2. Melaksanakan perumusan dan pemutakhiran struktur klasifikasi penerimaan dan
pengeluaran, serta bagan perkiraan standar;
3. Pengkajian dan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan.
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4.1.2 Struktur Organisasi di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktur Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan

Kasubdit Standar
Akuntansi
Pemerintahan

Kasi Dukungan
Pengembangan
Standar Akuntansi

Kasi Dukungan
Implementasi
Standar
Lingkungan
Pemerintah Pusat

Kasi Dukungan
Implementasi
Standar Akuntansi
Lingkungan Pemda
Kasi Kesekretariatan
KSAP

Kasubdit
Sistem
Akuntansi

Kasubdit
Bimbingan
Akuntansi
Instansi

Kasubdit
Akuntansi
Pusat

Kasi Sistem
Akuntansi
Pusat

Kasi Bimbingan
Akuntansi I

Kasi
Akuntansi
Kas

Kasi Bimbingan
Akuntansi II

Kasi Sistem
Akuntansi
Instansi

Kasi Sistem
Akuntansi
APP & Unit
Khusus

Kasi Pembinaan
Bagan Akun
Standar

Kasi
Akuntansi
Umum
Kasi
Bimbingan
Akuntansi III
Kasi
Manajemen
Data KUN
Kasi
Bimbingan
Akuntansi
APP dan Unit
Khusus

Kasi
Pembinaan
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Kasubbag Tata Usaha

Kasubdit
Konsolidasi
Pelaporan
Keuangan

Kasi Konsolidasi
Pelaporan Realisasi
Anggaran

Kasi Konsolidasi
Pelaporan Neraca

Kasi Konsolidasi
dan Pelaporan Kas

Kasi Penyajian
Laporan Keuangan

Kasubdit Statistik
Analisa Laporan
Keuangan

Kasi Analisis
Laporan Keuangan

Kasi Metodologi
dan Pengolahan
Data Statistik

Kasi Informasi
dan Publikasi

Kasi Pelaporan
Manajerial
Perbendaharaan

4.2 Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum
Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di
bawahnya seperti eselon 1, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas
otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan
Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP
disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga
(LKKL), laporan keuangan Bendahara Umum (LKBUN), dan data lainnya dari unit-unit
yang terkait. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 akan disajikan pada
lampiran 1.
Dalam penyusunan LKPP mencakup keseluruhan entitas pelaporan keuangan tingkat
K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) yang akan dijelaskan
berdasarkan LKPP Tahun 2009 audited akan dijelaskan pada Lampiran 2.
Transaksi-transaksi yang termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
adalah sebagai berikut :
a) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk anggaran yang dialokasikan
untuk pelaksanaan stimulus fiskal dan daan APBN yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
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b) Transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi
Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP
Radio Republik Indonesia (RRI); dan
c) Transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan
dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak
dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini
Indonesia.
Entitas-entitas yang tidak termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
adalah sebagai berikut :
a) Pemerintahan Daerah;
b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
c) Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
d) Badan Hukum Pendidikan (BHP); dan
e) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN
dan Non BUMN), BHMN, dan BHP, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan
dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.
Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
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(SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara
berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L
(Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI
terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK
diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran),

pendapatan,

belanja,

serta

data

neraca,

sedangkan

SIMAK-BMN

diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan)
dalam rangka menghasilkan neraca.
Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan
Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat
(SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi
Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi
dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan
Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem
Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN
diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU
diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang
dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerusan
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Pinjaman, Investasi/Penyertaan Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja
Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.
SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) dirancang untuk menghasilkan LKPP
yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi
Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan
Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan
Pembiayaan.
a) Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan
Realisasi APBN TA 2010 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh
Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh
penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara. Sedangkan data realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data
BUN.
b) Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN
TA 2010 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di
mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran
yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh
BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L.
c) Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN
TA 2010 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di
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mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran
yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh
BUN (data SAU) berfungsi sebagai peenguji (kontrol) data belanja K/L.
d) Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA
2010 berdasarkan data penerimaan dana pengeluaran kas yang dikelola oleh
Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh
penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara.
2. Neraca
Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Nerca K/L, Neraca BUN,
dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai
aset pemerintah. Khusus data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran,
Penyertaan Modal Negara, Surat Berharga Negara, dan utang luar negeri didasarkan
pada Neraca BUN yang disusun melalui SA-BUN. Sedangkan khusus data mengenai
Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU
didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang
dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro
ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
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Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi
penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.
4.3 Kebijakan Akuntansi Pada LKPP
Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis
akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2009 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam
penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah :
1. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas
diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
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(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan
jenis pendapatan.
Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2010 adalah untuk
penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak
dan Gas Bumi (600.000.411) dan Rekening Panas Bumi (508.000.084). Hal ini
dilandasi bahwa earning process atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut
belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan
panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsure-unsur
kewajiban pemerintah seperti under/over lifting, Domestic Market Obligation
(DMO) fee, dan pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.00.411 dan
penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 setelah dikurangi dengan
pengeluaran-pengeluaran kewajiban pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai
“Pendapatan yang Ditangguhkan”.
2. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Pembiayaan
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Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada
KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan
pengeluaran).
4. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharpkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakt umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian
aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak
kepemilikan berpindah.
5. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam kkonteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau
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lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan
pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut
hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan.
6. Kewajiban Kontijensi
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya
satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi
tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut
tidak dapat diukur dengan andal.
7. Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan
utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar
dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset
tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
8. Kurs Valuta Asing
Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62,
transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada
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tanggal transaksi. Lebih lanjut, Intrepretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01
tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa :
1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat
dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank
sentral pada tanggal transaksi.
2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam
transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam
mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu
sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk
bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,
maka :
a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi; dan
b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.
9. Transaksi Pajak ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dan Bea Masuk ditanggung
Pemerintah (BM-DTP)
Pajak DTP adalah pajak terutang yang dinayar oleh Pemerintah dengan pagu
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Sedangkan BM-DTP adalah bea
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masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBN. Transaksi Pajak DTP dan BM-DTP merupakan transaksi
non kas, sehingga Pendapatan Pajak, Pendapatan Bea Masuk, Belanja Subsidi Pajak
DTP, dan Belanja Subsidi BM-DTP hanya dicatat dan dilaporkan pada Laporan
Realisasi Anggaran dan tidak dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
10. Aset/kewajiban Eks BRR NAD-Nias
Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi
UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias
berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias
sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas
Pelaporan, BRR NAD-Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca
Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.
4.4 Perbedaan Komponen-Komponen Dalam Neraca Berdasarkan Masing-Masing
Standar
Perbedaan akun-akun yang muncul pada Neraca yang disusun berdasarkan basis
cash toward accrual (CTA) dengan Neraca yang disusun berdasarkan basis akrual. Format
Neraca Pemerintah Pusat berbasis cash toward accrual (CTA) dengan Format Neraca
Pemerintah Pusat berbasis akrual akan ditampilkan pada lampiran 3. Menurut Peraturan
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Pemerintah No 71 Tahun 2010 ada beberapa perbedaan dalam paragraf-paragraf pernyataan
pada beberapa perlakuan akuntansi yang dinyatakan pada peraturan tersebut. Perlakuanperlakuan akuntansi tersebut akan dijelaskan berdasarkan akun-akun dalam setiap pos
neraca yang menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan akun-akun yang muncul pada
kedua pos neraca akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :
4.4.1 Perbedaan Yang Muncul Pada Akun-Akun Dalam Pos Aset
4.4.1.1. Perbedaan Akun-Akun Pada Aset Lancar
1. Perbedaan jumlah saldo akun piutang pajak. Penjelasan atas perbedaan saldo piutang
pajak tersebut akan diilustrasikan sebagai berikut :
Saldo piutang dalam neraca pemerintah pusat tahun 2009 adalah sebesar Rp.
63.658.918.330.257 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1 Rincian Piutang Pajak Pemerintah Pusat
No
1
2
3
4

Unit Pengelola (Kementerian Keuangan)
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Anggaran
BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain)

Jumlah
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

31 Desember 2009
49.999.727.823.996
13.659.045.063.184
145.443.077
63.658.918.330.257

Asumsi bahwa terdapat transaksi yang melibatkan akun piutang pajak. Pada akhir
tahun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) dan belum
ada pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) hingga akhir tahun sebesar Rp.
69.000.000.000.000.

berdasarkan jumlah tersebut SKP yang telah jatuh tempo

sebesar Rp. 49.999.727.823.996 yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
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Dengan demikian, muncul pengakuan pendapatan berupa pendapatan laporan
operasional (LO) yang mana merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Transaksi tersebut juga menambah saldo pada akun piutang
sejumlah yang terdapat pada SKP-KB. Pencatatan jurnal atas transaksi tersebut
berdasarkan basis akrual adalah sebagai berikut :
Piutang Pajak

69.000.000.000.000

Pendapatan Pajak LO

69.000.000.000.000

Perbedaan pencatatan jurnal atas pengakuan piutang pada basis akuntansi Cash
Toward Accrual (CTA) yang pada akun lawan dari Piutang Pajak yaitu Cadangan
Piutang. Akun piutang pajak akan tersaji di neraca akrual sedangkan akun
Pendapatan Pajak akan disajikan dalam Laporan Operasional.
2. Pengakuan akun penyisihan piutang pada basis akrual yang muncul dalam Pos Aset
Lancar.
Menurut PP No 71 Tahun 2010 dalam Pos Aset Lancar di Neraca, ada akun
penyisihan piutang yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah
berbasis akrual. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode
yang sama saat timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang
diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat
diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap
saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Metode penyisihan terhadap akuntansi
piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada
setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan
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umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini
hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun
kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih
piutang. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus
berdasarkan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan baik untuk
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal penyisihan piutang
didasarkan pada analisis umur piutang. Untuk menggambarkan bagaimana
penyisihan piutang maka ilustrasi berikut akan menyajikan alokasi umur piutang
berdasarkan jenis dan sumber terjadinya piutang :
Tabel 4.2 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak
Umur Piutang Pajak dan Persentase Penyisihan
Per 31 Desember 20x1
Alokasi Umur Piutang
No
01

Jenis
Piutang

1 s/d 6 bulan

7 s/d 12 bulan

13 bulan
atas

Rp.
20.000.000.00
0.000

Rp.
36.000.000.000.
000

Rp.
13.000.000.000.
000

%
Penyisihan

10%

25%

30%

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih

Rp.
2.000.000.000
.000

Rp.
9.000.000.000.0
00

Rp.
6.500.000.000.0
00

Piutang
Pajak

Jumlah

ke

Rp.
69.000.000.000.000

Rp.
17.500.000.000.000

Sumber : Olah Data
Asumsi besaran penyisihan berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :
a. 1 s/d 6 bulan = 10%
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b. 7 s/d 12 bulan = 25%
c. 13 bulan keatas = 50%
Pencatatan jurnal atas penyisihan piutang untuk kedua basis standar akuntansi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Perbandingan Jurnal Basis CTA dengan Basis Akrual Pada
Penyisihan Piutang
Basis Cash Toward Accrual (CTA)
Cadangan Piutang

Basis Akrual
Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Akun cadangan piutang pada basis CTA akan disajikan dalam pos Ekuitas Dana di
neraca sedangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tidak disajikan dalam neraca.
Sementara itu, akun Beban Penyisihan Piutang disajikan dalam Laporan Operasional
sebagai beban lain-lain dan akun Penyisihan Piutang disajikan dalam Pos Aset lancar
di neraca.
3. Pengakuan akun belanja dibayar dimuka pada basis akrual yang muncul dalam Pos
Aset Lancar.
Menurut akuntansi berbasis akrual, belanja diakui dan dicatat ketika kewajiban
timbul tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dibayar, meskipun belanja
sudah dibayar, jika kewajiban atas belanja tersebut belum timbul, maka menurut
basis akrual, kewajiban tersebut belum boleh diakui dan dicatat sebagai belanja,
tetapi diakui dan dicatat sebagai belanja dibayar dimuka. Pada neraca, pos belanja
dibayar dimuka akan muncul sebagai bagian dari aset lancar dan atas pengeluaran
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tersebut tidak ada yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran/laporan
operasional. Ilustrasi berikut akan member penjelasan mengenai perlakuan akuntansi
pada akun belanja dibayar dimuka. Diasumsikan pada awal Maret 20x1, pemerintah
mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa gedung selama 2 tahun sebesar Rp.
30.000.000.000.000. Selama tahun berjalan 20x1, tidak seluruh pengeluaran tersebut
diakui sebagai belanja. Pengeluaran yang diakui sebagai belanja di tahun 20x1,
hanya sewa gedung selama 10 bulan di tahun berjalan yaitu sebesar Rp.
12.500.000.000.000. Sementara itu, sisa dari belanja dibayar dimuka sebesar Rp.
17.500.000.000.000 akan dibukukan sebagai akun belanja dibayar dimuka dan
disajikan dalam pos aset lancar. Pencatatan jurnal atas transaksi tersebut berdasarkan
basis akrual adalah sebagai berikut :
Jurnal untuk mencatat pembayaran sewa
Belanja Barang Dibayar Dimuka

30.000.000.000.000

Kas di KUN

30.000.000.000.000

Jurnal untuk mencatat penyesuaian atas kewajiban yang diakui
Beban Belanja Barang

12.500.000.000.000

Belanja Barang Dibayar Dimuka

12.500.000.000.000

Akun beban belanja barang akan disajikan dalam laporan operasional sebagai bagian
dari akun beban lain-lain.
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4.4.1.2 Perbedaan Akun-Akun Pada Investasi
4.4.1.2.1 Perbedaan pencatatan akuntansi pada investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu
pada saat pemerintah menerima bukti investasi. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain
deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah
diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Akun pasangan
(balancing account) Investasi Jangka Pendek dalam neraca LKPP berbasis cash toward
accrual adalah Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sedangkan dalam neraca LKPP
berbasis akrual adalah Ekuitas. Menurut LKPP Tahun 2009 Investasi Jangka Pendek BLU
Per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 11.770.000.000. Nilai investasi tahun 2009
tersebut berada di BLU Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 3.000.000.000 dan
Kementerian Agama sebesar Rp. 8.770.000.000 berupa Deposito berjangka waktu 3 (tiga)
sampai 12 bulan. Pencatatan akuntansi atas investasi jangka pendek berdasarkan kedua
standar adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Investasi
Jangka Pendek
Basis Cash Toward Accrual
Investasi jangka Pendek

Basis Akrual
Investasi jangka pendek

SILPA

Ekuitas

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
4.4.1.2.2 Perbedaan pencatatan akuntansi pada investasi jangka panjang
Pemerintah melakukan investasi dengan tujuan antara lain untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk
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investasi jangka pendek. Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan
swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, mengenai bentuk,
sifat dan jenis-jenisnya. Dalam hal pengakuan investasi, ada suatu perbedaan diantara kedua
standar yaitu dalam standar akuntansi pemerintah berbasis cash toward accrual menyatakan
bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
Sementara itu, pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai
pengeluaran pembiayaan. Menurut PP No 71 Tahun 2010 berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual dalam pengukuran investasi, diskonto atau premi pada saat
pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo
sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang
diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga
merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value)
tersebut. Secara konseptual, dalam pengakuan hasil investasi, menurut basis akrual apabila
hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang
pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang
diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai
investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah
nilai investasi pemerintah. Berbeda halnya dengan basis cash toward accrual, bagian laba
yang diperoleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang
diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan
dengan jumlah yang sama. Sebagai tambahan, berdasarkan basis akrual atas pelepasan dan
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pemindahan investasi, perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya
harus

dibebankan

atau

dikreditkan

kepada

keuntungan/rugi

pelepasan

investasi.

Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Sedangkan
menurut basis cash toward accrual, penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek
diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam
laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang
diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
Menurut LKPP Tahun 2009, investasi jangka panjang tahun berjalan adalah sebesar
Rp. 737.039.382.666.868 yang terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp.
63.574.221.138.371 dan investasi permanen sebesar Rp. 673.465.161.528.497. Pencatatan
akuntansi untuk transaksi investasi jangka panjang menurut format neraca pemerintah pusat
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.5 Perbandingan Jurnal Basis CTA dengan Basis Akrual Pada Investasi Jangka
Panjang
Basis Cash Toward Accrual

Basis Akrual

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Dana Bergulir

Pinjaman
Lainnya

Kepada

Pemerintah

Daerah Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam Surat Utang Negara
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Nonpermanen Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah
Investasi Permanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Ekuitas

Investasi pemerintah Lainnya
Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka Panjang
Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
4.4.1.3. Perbedaan Akun-Akun Pada Aset Tetap
Perbedaan beberapa pernyataan mengenai akuntansi aset tetap. Menurut Peraturan
Pemerintah No 71 Tahun 2010 berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,
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. Pernyataan mengenai penilaian kembali aset tetap (revaluation) berdasarkan
standar akuntansi pemerintah berbasis kas (cash toward accrual) dan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual (full accrual) adalah sama yaitu penilaian kembali atau revaluasi
aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
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menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan
dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari
konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut
terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Menurut standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun
ekuitas. Di sisi lain, menurut standar akuntansi pemerintah berbasis cash toward accrual
selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana
pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap. Oleh sebab itu, penulis tidak mencatat adanya
transaksi yang melibatkan revaluasi atas Aset Tetap karena adanya keterbatasan data.
Penulis hanya akan membahas pencatatan penyusutan pada Aset Tetap menurut basis akrual
yang tidak dicatat seperti halnya pada basis cash toward accrual. Menurut Buletin Teknis
SAP No. 05 Tahun 2007 tentang Penyusutan, ada beberapa alasan penting perlu adanya
penyusutan. Alasan-alasan penting tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Aset tetap merupakan aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan
kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap
penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena
itu pemerintah harus menyajikan 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 aset tetap yang memadai, dan hal
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tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi aset
tetap yang informatif secara tertib dan tepat waktu.
b. Informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan
pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset.
c. Adanya penyusutan, akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun
memperkirakan masa manfaat suatu aset tetap yang masih diharapkan dapat
diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.
d. Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan 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.
Menurut Jhon Anderson – Director Asset Accounting and Performance, Department
of Defence, Australia menyatakan bahwa dalam metode penyusutan yang digunakan adalah
metode garis lurus yaitu mengalokasikan depreciable amount yang sama dalam periode
akuntansi selama masa manfaat. Metode tersebut berlaku secara konsisten dari satu periode
ke periode selanjutnya kecuali terjadi perubahan masa manfaat. Masa manfaat aset dinilai
secara tahunan oleh Australian Valuation Office (AVO). Faktor kunci penentuan masa
manfaat meliputi perkiraan penggunaan aset, penggunaan/pemakaian fisik yang diharapkan,
keausan teknis yang muncul dari perubahan atau perbaikan fungsi aset yang sama, dan
batasan hukum dalam penggunaan aset.
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Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, jumlah Aset
Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 979.000.257.110.824 dimana dalam nilai Aset
Tetap

tersebut

termasuk

Aset

Tetap

yang

dikelola

oleh

BLU

sebesar

Rp.

110.246.068.666.672. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan
(acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap
menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp) :
Tabel 4.6 Rincian Aset Tetap Pemerintah Pusat

No

Jenis Aset Tetap

31 Desember 2009 (Audited)

1

Tanah

468.627.411.873.568

2

Peralatan dan Mesin

145.762.742.351.120

3

Gedung dan Bangunan

123.197.516.471.880

4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

186.921.467.820.342.

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi dalam Pengerjaan

5.885.891.367.838
48.605.227.226.076

Jumlah

979.000.257.110.824

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009
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Penulis mengambil sample pada akun Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta
Gedung dan Bangunan. Menurut PP No 71 Tahun 2010 metode penyusutan yang dapat
dipergunakan antara lain :
a) Metode garis lurus (straight line method); atau
b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
c) Metode unit produksi (unit of production method)
Untuk memudahkan penulisan dan pengolahan data, penulis memilih metode garis
lurus dalam perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta
untuk Gedung dan Bangunan. Secara terperinci, Peralatan dan Mesin memiliki beberapa
tipe-tipe yang berbeda didalamnya tetapi penulis menganggap tipe-tipe yang berbeda
didalamnya dianggap sama dalam perhitungan penyusutan. Penulis mengasumsikan bahwa
Peralatan dan Mesin memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan menganggap tidak ada
nilai residu dalam perhitungan penyusutan. Adapun perhitungan penyusutan untuk Aset
Tetap berupa Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :
Penyusutan Peralatan dan Mesin = Rp. 145.762.742.351.120/5 = Rp. 29.152.548.460.000.
Pada

akhir

tahun

20x1

maka

nilai

Peralatan

dan

Mesin

adalah

Rp.

116.610.193.800.000 (Rp. 145.762.742.351.120 – Rp. 29.152.548.460.000). Maka,
pencatatan jurnal penyesuaian atas penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin
adalah sebagai berikut :
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

29.152.548.460.000
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Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

29.152.548.460.000

Sama halnya dengan Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus. Diasumsikan bahwa masa manfaat Gedung dan Bangunan
adalah 10 tahun dan tidak ada nilai residu dalam perhitungan penyusutan. Adapun
perhitungan penyusutan untuk Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :
Penyusutan

Gedung

dan

Bangunan

=

Rp.

123.197.516.471.880/10

=

Rp.

12.319.751.647.188.
Pada akhir tahun 20x1 maka nilai Gedung dan Bangunan adalah Rp.
110.877.764.700.000

(Rp. 123.197.516.471.880 – Rp. 12.319.751.647.188). Maka,

pencatatan jurnal penyesuaian atas penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai
berikut :
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

12.319.751.647.188

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

12.319.751.647.188

Berdasarkan pencatatan jurnal penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin
serta Gedung dan Bangunan maka ada beberapa perbedaan pada akun yang muncul di
neraca akrual yaitu akumulasi penyusutan baik Peralatan dan Mesin serta Gedung dan
Bangunan. Akun Beban Penyusutan akan disajikan dalam Laporan Operasional di Pos
Beban.
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4.4.2 Perbedaan Yang Muncul Pada Akun-Akun Dalam Pos Kewajiban
4.4.2.1 Perbedaan Akun-Akun Pada Kewajiban Jangka Pendek
4.4.2.1.1 Pengakuan akun pendapatan diterima dimuka pada basis akrual yang
muncul dalam Pos Kewajiban Jangka Pendek
Pada basis akrual, uang yang diterima atas penyerahan barang/jasa yang baru akan
dilakukan tahun berikutnya belum diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan karena
hak atas pendapatan tersebut belum timbul. Penerimaan uang tersebut akan dicatat sebagai
kewajiban (pendapatan diterima dimuka) pada akhir tahun berjalan. Misalnya pada tahun
berjalan pemerintah sudah menerima uang dari masyarakat sebagai biaya pengurusan
visa/passport. Pada akhir tahun berjalan, visa/passport tersebut belum selesai dan belum
diserahkan kepada masyarakat. Uang yang sudah diterima dari transaksi tersebut, menurut
basis akrual, seharusnya tidak dibukukan sebagai pendapatan, tetapi sebagai pendapatan
yang ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan tidak termasuk dalam akun laporan realisasi
anggaran/laporan operasional tetapi merupakan akun neraca dan diklasifikasikan ke dalam
pos kewajiban jangka pendek. Menurut LKPP Tahun 2009, jumlah Pendapatan Diterima di
Muka per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 4.763.707.423 yang merupakan pendapatan
yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.
Hal ini berbeda dalam penyajian akun di LKPP Tahun 2008 yang belum menyajikan
Pendapatan Diterima di Muka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual di Tahun 2009.
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4.4.2.1.2 Pengakuan akun utang belanja pada basis akrual yang muncul dalam Pos
Kewajiban Jangka Pendek
Belanja pada basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan kapan kas/setara kas dikeluarkan. Misalnya, pada akhir tahun pemerintah
belum membayar tagihan rekening listrik, telepon maupun air yang merupakan beban tahun
berjalan adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.000. Pencatatan jurnal atas beban yang masih
harus dibayar tersebut berdasarkan basis cash toward accrual dengan basis akrual adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.7 Perbandingan Jurnal Basis CTA dengan Basis Akrual Pada Kewajiban
Jangka Pendek
Basis Cash Toward Accrual
Dana yang harus disediakan
Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Basis Akrual
untuk Beban Lain-lain
Utang belanja

Utang jangka pendek lainnya
Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Atas kewajiban tersebut, pemerintah seharusnya sudah mengakuinya sebagai belanja
di satu sisi dan di sisi lain mengakuinya mengakuinya sebagai utang belanja (belanja yang
masih harus dibayar). Pengakuan belanja tersebut akan dilaporkan dalam LRA/Laporan
Operasional dan akun belanja yang masih harus dibayar dilaporkan sebagai kewajiban
jangka pendek di neraca.

105
Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011

4.4.2.2 Perbedaan Akun-Akun Pada Kewajiban Jangka Panjang
4.4.2.2.1 Pengakuan akun premium (diskonto) obligasi pada basis akrual yang muncul
dalam Pos Kewajiban Jangka Panjang
Pengakuan akun premium (diskonto) obligasi di neraca pada basis akrual adalah
dengan penilaian berdasarkan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium
atau diskonto selama umur utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman
terdapat diskonto atau premium, maka penilaian kewajiban tersebut selanjutnya
memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Penyesuaian terhadap
nilai diskonto atau premium dilakukan pada setiap tanggal neraca atau transaksi yang terkait
diskonto atau premium. Perhitungan tersendiri terhadap amortisasi atas diskonto atau
premium dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar basis hari
aktual/aktual. Bila terjadi diskonto/premium (akibat reopening) terhadap satu jenis utang
yang sama, maka nilai diskonto atau premium yang dipakai dalam menentukan amortisasi
adalah selisih antara diskonto dan premium (neto). Pencatatan jurnal untuk mencatat
premium (diskonto) obligasi berdasarkan kedua standar adalah sebagai berikut “
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Tabel 4.8 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Kewajiban
Jangka Panjang
Basis Cash Toward Accrual

Basis Akrual

Diskonto

Diskonto

Dana yang harus disediakan untuk

Hutang Jangka Panjang

pembayaran utang jangka panjang
Dana yang harus disediakan
pembayaran utang jangka panjang

untuk Hutang Jangka Panjang
Premium

Premium
Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
4.4.3 Perbedaan Yang Muncul Dalam Akun-Akun Pada Pos Ekuitas
Perbedaan pada pos ekuitas dalam neraca akrual dimana dalam neraca cash toward
accrual pos ekuitas terdiri dari pos ekuitas dana lancar maupun pos ekuitas dana investasi.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
a) Ekuitas awal dalam basis akrual telah mencakup ekuitas dana lancar dan ekuitas dana
investasi yang mana menurut basis cash toward accrual ada pemisahan antara kedua
ekuitas.
b) Surplus/defisit Laporan Operasional pada periode yang bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal
dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya :
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya;
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2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
Adapun format laporan perubahan ekuitas yang merupakan salah satu komponen dari
laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual akan disajikan dalam lampiran 4.

4.5 Laporan Realisasi Anggaran Pada Basis Akrual
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatanLRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber
daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan
secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para
pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi apakah
telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan hemat dan apakah telah dilaksanakan sesuai
dengan anggarannya (APBN/APBD) serta peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan
yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap
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menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas. Adapun format Laporan Realisasi
Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Cash Toward Accrual dan
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
akan ditampilkan pada lampiran 5.

4.5.1 Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang
terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi
estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran
belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadiu otorisasi kredit anggaran
(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran
dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandaai dengan terbitnya
UU APBN. Akuntansi anggaran untuk UU APBN dilakukan di Bendahara Umum Negara
(BUN). Ilustrasi akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan UU APBN berdasarkan
kedua standar adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.9 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Pencatatan
Anggaran
Basis Cash Toward Accrual

Basis Akrual

Estimasi Pendapatan

Estimasi Pendapatan

Surplus/Defisit

Surplus/Defisit

Surplus/Defisit

Surplus/Defisit

Apropriasi Belanja

Apropriasi Belanja

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
4.5.2 Akuntansi Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara.
Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung
disetor ke kas umum negara. Ilustrasi akuntansi untuk pendapatan berdasarkan kedua
standar adalah sebagai berikut :
Tabel 4.10 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Pencatatan
Akun Pendapatan
Basis Cash Toward Accrual
Kas Umum Negara

Basis Akrual
Kas Umum Negara

Pendapatan…….

Pendapatan…..

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
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4.5.3 Akuntansi Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja
operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai,
belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,
gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah
pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangja penyelenggaraan kewenangan
pemerintah pusat/daerah.
Ilustrasi akuntansi untuk belanja berdasarkan kedua standar adalah sebagai berikut :
Tabel 4.11 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Pencatatan
Akun Belanja
Basis Cash Toward Accrual

Basis Akrual

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Kas Umum Negara

Kas Umum Negara

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Kas Umum Negara

Kas Umum Negara

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
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4.5.4 Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan
untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah.
Ilustrasi akuntansi untuk penerimaaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.12 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada Pencatatan
Akun Pembiayaan
Basis Cash Toward Accrual

Basis Kas

Kas Umum Negara

Kas Umum Negara

Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman

Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman

Luar Negeri

Luar Negeri

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara

Kas Umum Negara

Kas Umum Negara

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

4.6 Laporan Operasional Pada Basis Akrual
Tujuan utama dari pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan operasional menyediakan
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informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dengan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan
operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full
accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan
Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.6.1 Akuntansi Pendapatan-LO
Pendapatan L-O diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya
pendapatan yang direalisasi yaitu dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Sumber pendapatan bagi pemerintah pusat diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan,
yaitu pendapatan perpajakan, ,pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Ilustrasi
transaksi yang melibatkan pos-pos pendapatan dalam Laporan Operasional Pemerintah
Pusat akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Pendapatan Perpajakan
Ilustrasi bentuk transaksi dalam Pendapatan Perpajakan pada Laporan Operasional
telah disajikan pada penjelasan sebelumnya.
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak
Di akhir tahun berjalan, jumlah PNBP berupa pendapatan bunga adalah sebesar Rp.
2,000,000,000,000. Penerimaan PNBP tersebut belum disetorkan ke Bank Persepsi
hingga akhir tahun sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum
ada penerimaan pada rekening kas umum negara. Berdasarkan basis cash toward
accrual, penerimaan tersebut diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan yang
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mana merupakan akun dalam ekuitas dana lancar. Sedangkan menurut basis akrual,
penerimaan tersebut sudah dapat diakui sebagai pendapatan karena sudah merupakan
hak pemerintah walaupun belum ada penerimaan secara riil oleh Rekening KUN.
Pencatatan jurnal atas transaksi tersebut berdasarkan kedua standar adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.13 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada
Pengakuan Pendapatan Negara Bukan Pajak
Basis Cash Toward Accrual

Basis Akrual

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan PNBP-LO

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Akun kas di bendahara penerimaan akan disajikan dalam komponen akun kas di
neraca, sedangkan akun Pendapatan PNBP-LO akan disajikan dalam laporan
operasional dalam pos pendapatan.
4.6.2 Akuntansi Beban-LO
Beban yang diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah
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. Sedangkan yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset
adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sementara itu,
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadai pada saat penurunan nilai
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aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Klasifikasi
ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi
untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi,
beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer,
dan beban lain-lain. Ilustrasi transaksi yang melibatkan pos-pos beban dalam Laporan
Operasional Pemerintah Pusat akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Beban Pegawai
Menurut LKPP Tahun 2009, Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.
127.669.748.683.930. Besarnya realisasi tersebut digunakan seluruhnya untuk
pembayaran gaji/tunjangan/honorarium pegawai, sehingga jumlah seluruh belanja
pegawai diakui sebagai beban pegawai. Pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut
berdasarkan kedua standar adalah sebagai berikut ;
Tabel 4.14 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pengakuan
Beban Pegawai
Basis Cash Toward Acrrual

Basis Akrual

Belanja Pegawai

Beban Pegawai

Kas di Kas Umum Negara (KUN)

Kas di Kas Umum negara (KUN)

Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Akun Kas di Kas Umum Negara akan mengurangi jumlah saldo kas di neraca.
Sementara akun beban pegawai disajikan dalam laporan operasional.
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2. Beban Persediaan
Perbedaan beberapa pernyataan mengenai akuntansi persediaan. Menurut PP No 71
Tahun 2010 yang menjelaskan tentang akuntansi berbasis akrual menyatakan bahwa
persediaan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima
atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Berdasarkan basis
akrual pengakuan catatan persediaan pada akhir periode akuntansi disesuaikan
dengan hasil inventarisasi fisik (Kieso, 2010). Sedangkan pengakuan catatan
persediaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan basis CTA adalah pencatatan
persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Menurut PP No 71 Tahun 2010
berdasarkan basis akrual, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode
sistematis salah satunya adalah metode FIFO. Perbedaan lainnya adalah dalam
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menghitung adanya beban
persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan
beban persediaan tersebut ditujukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per
unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Untuk mengilustrasikan bagaimana
perbedaan dalam pencatatan akun persediaan menurut standar akuntansi pemerintah
berbasis kas (CTA) dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual maka ada
penjelasan sebagai berikut :
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Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 36.606.824.405.660. jumlah
nilai persediaan tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai persediaan yang ada di
Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum (BLU) dan Bendahara Umum
Negara (BUN). Penulis mengambil contoh persediaan yang terdapat di BUN yaitu
sebesar Rp. 3.317.461.480.163 yang antara lain terdiri dari Cadangan Benih
Nasional (CBN)

sebesar Rp. 31.189.246.125 dan Cadangan Beras Pemerintah

(CBP) sebesar Rp. 2.830.571.480.000 setara dengan quantum 514.649.360 Kg
dikalikan dengan HPB tahun 2009 yaitu Rp 5.500/Kg.
Selama tahun 20x1 ada pembelian persediaan berupa beras untuk Cadangan Beras
Pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN yaitu belanja barang operasional
sebesar Rp. 3.135.000.000.000 dengan quantum 550.000.000 kg dengan HPB yaitu
Rp 5.700/Kg.. Pencatatan jurnal akuntansi pada pembelian persediaan tersebut
berdasarkan basis akrual adalah sebagai berikut :
Persediaan

3.135.000.000.000

Kas pada KUN

3.135.000.000.000

Pada akhir tahun 20x1 nilai persediaan akhir berupa beras untuk Cadangan Beras
Pemerintah berdasarkan penyesuaian hasil inventarisasi fisik adalah 289.000.000 Kg.
Maka, perhitungan beban persediaan dengan menggunakan metode penilaian FIFO
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.15 Perhitungan Nilai Beban Persediaan
Jumlah Beras (Kg)
Saldo Awal :
514.649.360 Kg
Pembelian :
550.000.000 Kg
Penggunaan:
775.649.360 Kg

Harga Pokok Beras
5.500/Kg

Saldo Persediaan
2.830.571.480.000

5700/Kg

3.135.000.000.000

514.649.360 Kg x 5500/Kg
261.000.000 Kg x 5700/Kg

2.830.571.480.000
1.487.700.000.000
Saldo Akhir Persediaan :
Rp. 1.647.300.000.000

Sumber : Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil perhitungan penilaian atas persediaan tersebut maka telah
diketahui jumlah penggunaan persediaan selama tahun 20x1 yaitu sebesar Rp.
4.318.271.480.000. Pencatatan jurnal atas persediaan yang digunakan selama tahun
berjalan berdasarkan basis akrual adalah sebagai berikut :
Beban Persediaan
Persediaan

4.318.271.480.000
4.318.271.480.000

Penjelasan atas perbedaan pencatatan jurnal persediaan berdasarkan basis kas (cash
toward accrual) dengan basis akrual adalah sebagai berikut :
Tabel 4.16 Perbandingan Jurnal Basis CTA Dengan Basis Akrual Pada
Pencatatan Pembelian Persediaan dan Penyesuaian Persediaan
Transaksi

Cash Toward Accrual
(CTA)
Persediaan
Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan
Persediaan

Akrual

Pembelian
Persediaan
persediaan
Kas pada KUN
Penyesuaian
Beban Persediaan
atas persediaan
Persediaan
yang
digunakan
Sumber : Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
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Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tidak ada cadangan persediaan
dalam Pos Ekuitas Dana karena Pos Ekuitas berdasarkan basis akrual tidak mengakui
adanya cadangan persediaan sehingga akun lawan atas pembelian persediaan adalah
Kas pada KUN yang mana persediaan yang disajikan sebesar biaya perolehan (biaya
yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara (KUN)) Semua pos-pos dalam Ekuitas
Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi tersebut digabungkan menjadi Pos Ekuitas.
Sementara itu, akun Beban Persediaan akan disajikan dalam Laporan Operasional.
Laporan operasional juga menyajikan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Kegiatan non operasional mencakup
surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka
panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Laporan operasional juga
menyajikan akun pos luar biasa yang disajikan setelah surplus/defisit.
Penyajian akun-akun pada pos pendapatan dan beban dalam laporan operasional
akan dilampirkan pada lampiran 6.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Komponen-komponen dalam neraca pemerintah pusat yang mengalami perbedaan
antara standar akuntansi pemerintah berbasis cash toward accrual dengan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual adalah akun lawan dari piutang pajak, akun penyisihan piutang,
akun belanja dibayar dimuka, akun lawan dari investasi jangka pendek, akun lawan dari
investasi jangka panjang, akun beban penyusutan, akun utang belanja, akun diskonto atau
premium pada obligasi. Perubahan tidak terjadi pada laporan realisasi anggaran dari kedua
standar. Laporan operasional muncul sesuai aturan yang tertera dalam PP No 71 Tahun 2010
yang mana penulis mengambil contoh yaitu akuntansi pendapatan LO dan akuntansi beban
LO. Akuntansi pendapatan LO mencakup pendapatan perpajakan dan pendapatan negara
bukan pajak. Sementara akuntansi beban LO mencakup beban pegawai dan beban
persediaan.
5.2 Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang dijelaskan dalam bab 4, maka
penulis memberikan beberapa saran atas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual sebagai berikut :
1. Pemerintah Indonesia dapat memulai langkah untuk menjalankan reformasi
keuangan pemerintah dengan menyajikan laporan operasional pada seperangkat
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laporan keuangannya karena laporan operasional menyajikan laporan yang bernilai
objektif atas pengakuan pendapatan dan beban.
2. Penyusutan dan amortisasi mungkin mengakibatkan penurunan terhadap nilai ekuitas
tetapi penyusutan dan amortisasi memberikan gambaran bagaimana pemerintah akan
membiayai belanja-belanja atas barang operasional di masa depan. Oleh sebab itu
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyusutan dan amortisasi perlu
dilakukan.
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LAMPIRAN 1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (NERACA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN)
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LAMPIRAN 2
No
.

Bagian
Anggaran

1

BA 001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2

2

BA 002

Dewan Perwakilan Rakyat

2

3

BA 004

Badan Pemeriksa Keuangan

36

4

BA 005

Mahkamah Agung

796

5

BA 006

Kejaksaan Agung

500

6

BA 007

Sekretariat Negara

7

BA 010

Kementerian Dalam Negeri

742

8

BA 011

Kementerian Luar Negeri

131

9

BA 012

Kementerian Pertahanan

254

10

BA 013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

755

11

BA 015

Kementerian Keuangan

1.057

12

BA 018

Kementerian Pertanian

3.024

13

BA 019

Kementerian Perindustrian

14

BA 020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15

BA 022

Kementerian Perhubungan

736

16

BA 023

Kementerian Pendidikan Nasional

402

17

BA 024

Kementerian Kesehatan

621

18

BA 025

Kementerian Agama

19

BA 026

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

960

20

BA 027

Kementerian Sosial

247

21

BA 029

Kementerian Kehutanan

358

Kementerian Negara/Lembaga
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Jumlah
Satker

17

180
90

4.028

No
.

Bagian
Anggaran

22

BA 032

Kementerian Kelautan dan Perikanan

23

BA 033

Kementerian Pekerjaan Umum

24

BA 034

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

2

25

BA 035

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1

26

BA 036

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat

1

27

BA 040

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

28

BA 041

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

29

BA 042

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

11

30

BA 043

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

47

31

BA 044

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

32

BA 047

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

7

33

BA 048

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

1

34

BA 050

Badan Intelijen Negara

1

35

BA 051

Lembaga Sandi Negara

1

36

BA 052

Dewan Ketahanan Nasional

1

37

BA 054

Badan Pusat Statistik

No
.

Bagian
Anggaran

38

BA 055

Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
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Jumlah
Satker
763
1.068

85
1

130

475
Jumlah
Satker
1

No
.

Bagian
Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

Jumlah
Satker

Nasional
39

BA 056

Badan Pertanahan Nasional

40

BA 057

Perpustakaan Nasional

33

41

BA 059

Kementerian Komunikasi dan Informatika

56

42

BA 060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.068

43

BA 063

Badan Pengawas Obat dan Makanan

39

44

BA 064

Lembaga Ketahanan Nasional

1

45

BA 065

Badan Koordinasi Penanaman Modal

1

46

BA 066

Badan Narkotika Nasional

47

BA 067

Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal

48

BA 068

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

49

BA 074

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

50

BA 075

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

185

51

BA 076

Komisi Pemilihan Umum

504

52

BA 077

Mahkamah Konstitusi

1

53

BA 078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1

54

BA 079

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

50

55

BA 080

Badan Tenaga Nuklir Nasional

22

56

BA 081

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

24

57

BA 082

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

19

58

BA 083

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
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449

10
179

42
1

4

No
.

Bagian
Anggaran

59

BA 084

Badan Standarisasi Nasional

1

60

BA 085

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

3

61

BA 086

Lembaga Administrasi Negara

12

62

BA 087

Arsip Nasional Republik Indonesia

30

63

BA 088

Badan Kepegawaian Negara

13

64

BA 089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

31

65

BA 090

Kementerian Perdagangan

66

BA 091

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

67

BA 092

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

68

BA 093

Komisi Pemberantasan Korupsi

1

69

BA 095

Dewan Perwakilan Daerah

2

70

BA 100

Komisi Yudisial

1

71

BA 103

Badan Nasional Penanganan Bencana

1

72

BA 104

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

73

BA 105

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

74

BA 999

Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:

BA
999.01

Pengelolaan Utang *)

1

BA
999.02

Hibah *)

1

BA
999.03

Investasi Pemerintah *)

1

Kementerian Negara/Lembaga
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Jumlah
Satker

209
7
34

20

1

No
.

Bagian
Anggaran
BA
999.04
BA
999.05
BA
999.06

Kementerian Negara/Lembaga
Penerusan Pinjaman *)

Transfer ke Daerah *)
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain *)

Total Satuan Kerja

Jumlah
Satker
1

3

2.474

23.070

*) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.
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LAMPIRAN 3
Format Neraca Pemerintah Pusat Berbasis Akrual
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Uraian

20x1

20x0

ASET LANCAR
Kas di Bank Indonesia
Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

ASET

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang
Dana Bergulir
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya
Jumlah Investasi Nonpermanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxxx

xxxx

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Luar Negeri
Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi
Premium (Diskonto) Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxxx

xxx
xxxx

Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-Lain
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Format Neraca Pemerintah Pusat Berbasis Cash Toward Accrual
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Uraian
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bank Indonesia
Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman kepada Lembaga Internasional
Dana Bergulir
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya
Jumlah Investasi Nonpermanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
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20x1

20x0

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-Lain
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Luar Negeri
Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana uang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS DANA
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xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)

xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
(xxx)

xxx
xxx
xxx
(xxx)

xxx
xxx
xxxx

xxx
xxx
xxxx

LAMPIRAN 4
FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
No
1
2
3
4
5
6

Uraian
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit - LO
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Ekuitas Akhir

20x1
xxx
xxx
xxx

20x0
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
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LAMPIRAN 5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SAP BERBASIS AKRUAL
No.

1
2

Uraian

Anggaran
20x1

Realisasi
20x1

(%)

Realisasi
20x0

PENDAPATAN
PENDAPATAN PERPAJAKAN

3

Pendapatan Pajak Penghasilan

xxx

xxx

xx

xxx

4

Pendapatan pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

xxx

xxx

xx

xxx

5

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

6

Pendapatan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

7

Pendapatan Cukai

xxx

xxx

xx

xxx

8

Pendapatan Bea Masuk

xxx

xxx

xx

xxx

9

Pendapatan Pajak Ekspor

xxx

xxx

xx

xxx

10

Pendapatan Pajak lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

11

Jumlah Pendapatan Perpajakan

12
13

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

14

Pendapatan Sumber Daya Alam

xxx

xxx

xx

xxx

15

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

xxx

xxx

xx

xxx

16

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

17

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

18
19
20
21

PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah

22

JUMLAH PENDAPATAN

23
24

BELANJA

25

BELANJA OPERASI

26

Belanja Pegawai

Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011

27

Belanja Barang

xxx

xxx

xx

xxx

28

Bunga

xxx

xxx

xx

xxx

29

Subsidi

xxx

xxx

xx

xxx

30

Hibah

xxx

xxx

xx

xxx

31

Bantuan Sosial

xxx

xxx

xx

xxx

32

Belanja Lain-lain

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

33

Jumlah Belanja Operasi

34
35

BELANJA MODAL

36

Belanja Tanah

xxx

xxx

xx

xxx

37

Belanja Peralatan dan Mesin

xxx

xxx

xx

xxx

38

Belanja Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

39

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

xxx

xxx

xx

xxx

40

Belanja Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

41

Belanja Aset lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

42

Jumlah Belanja Modal

43

JUMLAH BELANJA

44
45

TRANSFER

46

DANA PERIMBANGAN

47

Dana Bagi Hasil Pajak

xxx

xxx

xx

xxx

48

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

xxx

xxx

xx

xxx

49

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

xx

xxx

50

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

51

Jumlah Dana Perimbangan

52
53

TRANSFER LAINNYA

54

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

55

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

56

Jumlah Transfer Lainnya
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57

JUMLAH TRANSFER

xxx

xxx

xx

xxx

58

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

xxx

xxx

xx

xxx

SURPLUS/DEFISIT

xxx

xxx

xx

xxx

59
60
61
62
63

PEMBIAYAAN

64
65

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

66

Penggunaan SiLPA

xxx

xxx

xx

xxx

67

Pencairan Dana Cadangan

xxx

xxx

xx

xxx

68

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

xxx

xxx

xx

xxx

69

Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

xxx

xxx

xx

xxx

70

Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

71

Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

72

Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

73

Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

74

Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

75

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

xx

xxx

76

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

77

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

78

Jumlah Penerimaan

xxxx

xxxx

xx

xxxx

79
80
81

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

xxx

xxx

xx

xxx

82

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

83

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

xxx

xxx

xx

xxx

84

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

85

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

86

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

87

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx
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88

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

xx

xxx

89

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

90

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

91
92
93
94
95

Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAAN NETO

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
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