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ABSTRAK 

 

ABSTRACT  

This thesis will review the application of PSAK 24 on employee benefits. PSAK 24 is an accounting 

standard that specifically regulates the reporting of employee benefits. This study aims to analyze the 

application of PSAK 24 regarding employee benefits to the Otoritas Jasa Keuangan, and also analyze 

the differences and impacts resulting from differences in the application of employee benefits in the 

Financial Services Authority with PSAK 24 regarding employee benefits. This study uses a case study 

approach and the method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection 

techniques in the form of interviews, observation, literature study and documentation.  

The results of this study indicate that the Otoritas Jasa Keuangan has implemented employee 

benefits in accordance with PSAK 24 of 2013. There is no significant difference in the measurement 

and recognition, disclosure and recording of employee benefits in OJK with PSAK 24. There are only 

differences that severance pay is not measured at initial recognition, but according to the employee's 

working period and differences when disclosing information about long-term and post-employment 

employee benefit programs in OJK with PSAK 24. The implication that occurs due to differences in 

severance pay is that the salary burden seems to increase rather than increase the salary burden 

itself but comes from payments severance pay for OJK employees. This will result in improper 

integration in the increase in payroll account. 
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PENDAHULUAN 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dilaksanakan penelitian ini ialah:  

1. Mengetahui penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja pada Otoritas Jasa Keuangan.  

2. Mengetahui perbedaan penerapan imbalan kerja di Otoritas Jasa keuangan dengan PSAK 24 

tentang imbalan kerja. 

3. Mengetahui dampak perbedaan pelaporan imbalan kerja di Otoritas Jasa Keuangan dengan 

PSAK 24 tentang imbalan kerja.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi  

Banyak pihak yang mendefinisikan arti akuntansi, salah satu pengertian akuntansi yang 

didefinisikan oleh Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) pada tahun 1970 dalam (Kartikahadi, et al, 2016) adalah: 

“Accounting is a service activiy, its function is to provide quantitative information, primarily 

financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision, 

in making reasoned chices among alternative course of action.” 

Jadi APB dan AICPA menjelaskan pengertian akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan 

pelayanan, yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi yang kuantitatif terutama bersifat 

keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan.  

 Menurut Paul Grady dalam ARS No. 7, AICPA, 1965, mendefinisikan akuntansi merupakan 

suatu body of knowledge serta fungsi organisasi yang secara sistematik, orisinal dan autentik, 

mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan 

seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi 

dalam rangka menyediakan informasi yang berarti yang dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan 

pertanggungjawaban atas kepercayaan yang di terima (Yadiati, 2010)  

 

Otoritas Jasa Keuangan 

 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak 

lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana dimasud dalam UU No. 21 tahun 2011 pasal 1. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan 

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, 

sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (Hermansyah, 2012). 

 

Imbalan Kerja 

 Menurut PSAK 24, 2015 imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas 

dalam peristiwa atau jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja.  

 

Tujuan Imbalan Kerja  

Tujuan imbalan yang diberikan  dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 88 untuk 

mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh. 

 

Jenis-Jenis Imbalan kerja  

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek  
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PSAK 24, 2017 mendefinisikan Imbalan Kerja Jangka Pendek adalah seluruh imbalan kerja selain 

pesangon yang diharapkan diselesaikan sebelum dua belas bulan akhir periode pelaporan tahunan di 

mana pekerja memberikan jasa terkait. 

2. Pesangon  

PSAK 24, 2017 mendefinisikan Pesangon ialah imbalan yang diberikan pada pekerja dalam 

pertukaran jasa atas akhir waktu perjanjian kerja sebagai akibat dari:  

a. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purnakarya normal; atau  

b. Keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja.  

Keputusan tersebut yang dapat menghasilkan pesangon. 

3. Imbalan Pascakerja  

Imbalan pasca kerja (post-employment benefits) didefinisikan sebagai imbalan kerja (selain pesangon 

pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan-imbalan 

Pasca Kerja tersebut secara akuntansi harus di cadangkan dari saat ini, karena imbalan-imbalan pasca 

kerja tersebut termasuk ke dalam salah satu konsep akuntansi yaitu accrual basis (Mokoginta et al, 

2016). 

Menurut PSAK 24, 2017 Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti 

atau program imbalan pasti: 

a. Program iuran pasti  

Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja yang mewajibkan perusahaan membayar 

sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah, sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban 

hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak 

memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pascakerja (Juan & Wahyuni, 2013) 

dalam (Lisa, 2015). 

b. Program imbalan pasti  

Program imbalan pasti mewajibkan entitas menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada 

pekerja dan mantan pekerja, dan risiko aktuarial (dimana imbalan akan lebih besar daripada yang 

diperkirakan) dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas. Jika pengalaman aktuarial 

atau investasi lebih buruk daripada yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat. 

(Mokoginta, et al, 2016). 

4. Imbalan kerja jangka panjang lainnya 

Berdasarkan PSAK 24, 2017 Imbalan kerja jangka panjang lain ialah jika tidak diharapkan 

diselesaikannya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja 

memberikan jasa yang berkaitan seperti cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti 

sabbactical, penghargaan masa kerja (Jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain, bagi laba dan 

bonus dan remunerasi tangguhan. 

 

Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Kerja  

1. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Kerja Jangka Pendek  

Seperti yang diatur dalam PSAK 24, 2017 ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas 

dalam suatu periode akuntasi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka 

pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut:  

a. Sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah yang 

telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui 

kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) selama pembayaran tersebut akan 

menimbulkan, sebagai contoh pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas.  

b. Sebagai beban, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam 

biaya perolehan aset. 

2. Pengukuran dan Pengakuan Pesangon  

Berdasarkan PSAK 24, 2017, Entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur 

dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja, dengan ketentuan bahwa 

jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pascakerja, maka entitas menerapkan 

persyaratan imbalan pascakerja. Sebaliknya: 
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a. Jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir 

periode pelaporan tahunan dimana pesangon diakui, maka entitas menerapkan persyaratan untuk 

imbalan kerja jangka pendek.  

b. Jika pesangon tidak diharapkan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah 

akhir periode pelaporan tahunan, makan entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja panjang 

lain. 

3. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Pascakerja  

1. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Pascakerja: Program iuran pasti  

Entitas harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan: 

1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar. Jika pembayaran iuran 

melebihi iuran yang terutang sebelum tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan 

tersebut sebagai aset. 

2. Sebagai beban, entitas mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu 

aset seperti persediaan atau aset tetap (Munandar, 2012)  dalam ( Paath dan Nangoi, 2015)  

Ketika iuran pada program iuran pasti tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua 

belas bulan akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut 

didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto. 

2. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Pascakerja: Program Imbalan Pasti 

Proses akuntansi oleh perusahaan untuk program imbalan pasti meliputi tahap-tahap berikut ini : 

1. Menentukan defisit atau surplus dengan menggunakan teknik aktuarial, metode Projected Unit 

Credit. 

2. Menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus. 

3. Menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi. 

4. Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang akan diakui sebagai 

penghasilan komprehensif lain. (Lisa, 2015) 

4. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Jangka Panjang Lainnya  

Pengakuan dan Pengukuran surplus atau defisit dalam program imbalan kerja jangka panjang lain. 

Entitas mengakui total nilai neto dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas (aset), imbalan 

pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) dalam laba rugi kecuali jika SAK mensyaratkan 

atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk dalam biaya perolehan aset berdasarkan PSAK 24, 

2017. 

 

Pengungkapan Imbalan Kerja  

1. Pengungkapan Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan  

Pengungkapan Imbalan Kerja jangka Pendek, Pesangon, Jangka Panjang  

Berdasarkan (Kieso et al, 2014) Imbalan Kerja termasuk kedalam jenis beban pada perusahaan. 

Seperti pendapatan, beban mempunyai banyak jenis. Beban mempengaruhi laporan laba rugi dan 

akan mempengaruhi laporan-laporan lain yang terkait dengan laporan laba rugi. Beban dalam laporan 

laba rugi dikelompokkan menjadi: (1) beban usaha (operating expenses), dan (2) beban di luar usaha 

(non‑operating expenses). Beban usaha adalah beban‑beban yang secara langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan aktivitas usaha pokok perusahaan. 

Pengungkapan Imbalan Pasca Kerja  

Menurut (Kieso et al, 2014) Program pensiun ini menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi 

pada dana pensiun. Dana atau rencana tersebut dari sumbangan pemberi kerja kepada perusahaan, 

pengelolaan aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat untuk pensiun pegawai (penerima 

pensiun). Dua jenis umum rencana pensiun adalah rencana iuran pasti dan rencana manfaat pasti. 

Rencana pensiun diukur dengan melihat kewajiban imbalan pasti tanpa dikurangi dengan aset 

program. Kewajiban imbalan pasti dikurang nilai wajar dari aset program menjadi kewajiban imbalan 

pasti bersih. Kewajiban imbalan pasti yang dikurang dengan aset program disebut juga kewajiban 

imbalan pasti bersih dan dapat bernilai defisit atau surplus, suplus jika kewajiban imbalan pasti lebih 

besar dibandingkan aset program begitu juga sebaliknya. Kewajiban imbalan pasti (asset) bersih 

sering disebut sebagai kewajiban pensiun atau aset pensiun pada laporan posisi keuangan. IASB 
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mensyaratkan bahwa semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode 

berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. 

Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian dari aset program adalah selisih antara tingkat 

pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. 

Keuntungan aset terjadi bila imbal hasil aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi bila 

pengembalian sebenarnya kurang dari pendapatan bunga. Keuntungan dan kerugian dari kewajiban 

imbalan pasti pada saat aktuaris membuat asumsi tentang tingkat kematian, tingkat pensiun, tingkat 

disiilitas ratapan, dan jumlah gaji. Perubahan asumsi aktuarial ini mempengaruhi jumlah kewajiban 

imbalan pasti. Asumsi aktuaria itu sendiri sangat jarang ada yang sesuai dengan yang sebenarnya. 

Keuntungan pada Asset dan kewajiban dikelola pada Other Comprehensive Income. Dengan 

mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya namun 

bukan laba bersih 

 

Pengungkapan Imbalan Kerja pada PSAK 24  

Pengungkapan Imbalan Kerja Jangka Pendek  

Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek, 

SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan tersebut.  

Pengungkapan Pesangon 

Berdasarkan PSAK 24, 2017 Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik 

mengenai pesangon, namun SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut.  

Pengungkapan Imbalan Pascakerja 

Program Iuran Pasti  

PSAK 24, 2017 mensyaratkan jumlah yang diakui sebagai suatu beban untuk program iuran pasti 

harus diungkapkan di dalam laporan keuangan.  

Program Imbalan Pasti  

Berdasarkan yang tercantum pada PSAK 24, 2017 Entitas harus mengungkapkan informasi berikut: 

1. Menjelaskan karaktristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan 

keuangan. 

3. Menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian arus kas entitas masa depan. 

Pengungkapan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya 

Berdasarkan PSAK 24, 2017 Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik 

mengenai imbalan kerja jangka panjang lain, namun SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan 

spesifik tersebut.  

 

Pencatatan Imbalan Kerja 

Pada Kieso,2014 imbalan kerja terbagi jadi beberapa jenis seperti imbalan kerja jangka pendek, 

pesangon, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang dan mempunyai jurnalnya masing-

masing. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan pendeketan studi kasus, artinya penelitian dilakukan pada satu 

objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer Data 

primer yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari perusahaan yang di teliti (Sekaran, 2006). 

Data primer belum mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu 

diolah lebih lanjut. Data primer yang penulis dapatkan disini untuk digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari wawancara dan observasi langsung kepada obyek penelitian. Data Primer yang 

diperoleh ialah Imbalan Kerja di terapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  

  Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada atau data yang telah ada dan 

tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain bulletin 
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statistic, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam 

atau luar perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, dll (Sekaran, 2006). Data 

sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih 

lanjut. Data sekunder yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi 

laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan studi pustaka dari beberapa buku dan penelitian ilmiah.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan narasumber yang berperan untuk 

menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang narasumber dengan 

minimum bias dan maksimum efisiensi (Singh, 2002). Penulis melakukan wawancara kepada 

pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu dengan Mentor penulis selama penulis melakukan 

kegiatan magang di Otoritas Jasa Keuangan, selain itu penulis juga melakukan wawancara 

langsung kepada pegawai yang bertugas untuk mereview laporan keuangan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

2. Observasi (Morris, 1973) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan 

bantuan alat-alat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua 

kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.Penulis melakukan observasi langsung dengan 

cara magang selama tiga bulan di Otoritas Jasa Keuangan. 

3. Studi Pustaka Informasi yang diperoleh juga didapatkan melalui studi kepustakaan dari beberapa 

buku-buku yang beruhubungan dengan judul penelitian penulis dan penelitian ilmiah yang telah 

dilakukan terlebih dahulu. Untuk melakukan studi pustakan penulis melakukannya di Otoritas Jasa 

Keuangan dan perpustakaan IBS 

4. Dokumentasi Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang 

dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis perbandingan teori imbalan kerja pada PSAK 24 dengan praktik imbalan kerja pada 

OJK. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukamadinata, 2006). Penelitian kualitatif adalah 

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992).  
Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penulis 

melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui penerapan PSAK 24 pada Otoritas Jasa 

Keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus, artinya penelitian dilakukan pada satu objek penelitian.  

  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Perbedaan PSAK 24 dengan Praktik Imbalan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan 

Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Kerja di OJK 

PSAK  24 tahun 2013 sudah diterapkan secara penuh oleh OJK. Hal tersebut dapat terlihat 

pengukuran, pengakuan imbalan kerja pada OJK sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan PSAK 

24 tahun 2013. Tidak terdapat perbedaan pada pengukuran dan pengakuan imbalan kerja jangka 

pendek di OJK. Pengukuran yang dilakukan pada OJK sudah mengikuti PSAK 24 bahwa diukur 

setelah pekerja memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi. Untuk besaran 

dalam imbalan kerja jangka pendek seperti gaji PSAK 24 tidak mengatur besaran tersebut melainkan 

kebijakan perusahaan menentukan berapa besaran gaji yang akan diberikan pada pekerja.  

Analisis Penerapan PSAK 24..., Rizka Tantya, Ak.-Ibs, 2018



 Pada Pengukuran dan pengakuan pesangon terdapat perbedaan bahwa pesangon tidak dikur 

pada saat pengakuan awal, melainkan sesuai masa kerja pegawai dengan mengikuti format yang 

dihitung oleh aktuaris format tersebut disusun sesuai lama bekerjanya pegawai tersebut.  

 Pada pengukuran pengakuan imbalan pascakerja dibagi menjadi 2 yaitu iuran pasti dan 

manfaat pasti. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara 

Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. OJK membayar sejumlah iuran tertentu kepada 

DPLK bank Rakyat Indonesia. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam 

Laporan Posisi Keuangan. Pada  program manfaat pasti tidak terdapat perbedaan signifikan pada 

pengukuran dan pengakuan imbalan pasti di OJK Imbalan Kerja pada OJK dihitung oleh aktuaris 

independen.  

 Pada pengukuran dan pengakuan imbalan kerja jangka panjang tidak ada perbedaan signifikan 

hanya terdapat perbedaan penyebutan nama laporan aktivitas pada OJK sama dengan laporan laba 

rugi. 

 

Pengungkapan Imbalan Kerja  

Pengungkapan imbalan kerja jangka pendek, pesangon dan jangka panjang masuk kedalam beban 

yang mempengaruhi laporan laba rugi lalu masuk kedalam retained earning statement dan 

mempengaruhi statement of financial position. Dapat disimpulkan bahwa Sudah diterapkan karena 

pengungkapan imbalan kerja OJK sudah mengungkapkan imbalan kerja jangka pendek dan pesangon 

mengikuti PSAK 24 tahun 2013 

 Pada Pengungkapan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja terdapat Program Iuran 

Pasti PSAK 24, 2017 mensyaratkan jumlah yang diakui sebagai suatu beban untuk program iuran 

pasti harus diungkapkan di dalam laporan keuangan.  Berdasarkan yang tercantum pada PSAK 24, 

2017 Entitas harus mengungkapkan informasi berikut: 

1.Menjelaskan karaktristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan 

keuangan. 

3. Menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian arus kas entitas masa depan. 

Sedangkan dalam OJK menyajikan keuntungan (kerugian) terkait imbalan kerja jangka panjang dan 

pasca kerja dalam laporan aktivitas. Rincian dari keuntungan (kerugian) terkait imbalan kerja jangka 

panjang dan pasca kerja tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. OJK 

mengungkapkan informasi berikut mengenai program imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja 

antara lain:      

1.Kebijakan akuntansi OJK mengenai keuntungan dan kerugian aktuaria;                     2. Deskripsi 

umum mengenai program imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja;           

3. Rincian dari keuntungan (kerugian) terkait imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang 

diakui dalam Laporan Aktivitas meliputi antara lain biaya jasa kini, biaya bunga, Imbal hasil 

ekspektasian atas aset program serta biaya jasa lalu 

 4. Deskripsi naratif atas dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat imbal hasil ekspektasian 

aset program; 

5. Asumsi aktuaria utama yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan. 

Dapat disimpulkan bahwa secara umum sama, tidak ada perbedaan signifikan hanya terdapat 

perbedaan OJK saat mengungkapkan informasi mengenai program imbalan kerja jangka panjang dan 

pasca kerja. 

 

Pencatatan Imbalan Kerja  

Dapat disimpulkan bahwa secara umum sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam pencatatan 

imbalan jangka panjang PSAK dengan pencatatan imbalan jangka panjang OJK. Pencatatan imbalan 

jangka panjang pada OJK telah mengikuti PSAK. 

 

Implikasi Perbedaan Pencatatan PSAK 24 pada Laporan Keuangan 
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Pembayaran pesangon yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan  masuk ke dalam akun 

beban gaji pokok (dengan perhitungan Faktor x (Penghasilan + Tunjangan Kemahalan). Dengan 

demikian, beban gaji terkesan meningkat dan bukan berasal dari kenaikan beban gaji itu sendiri tetapi 

berasal dari pembayaran pesangon untuk karyawan OJK.  

 Seperti yang diatur pada PSAK 24, pembayaran pesangon masuk kedalan akun beban 

pesangon bukan masuk kedalam akun beban gaji. Hal ini akan mengakibatkan intergrasi yang tidak 

tepat pada kenaikan akun beban gaji.  PSAK 24 juga mengatur untuk menyadangkan pesangon sejak 

awal. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa:  

1. Walaupun OJK terbilang lembaga yang baru didirikan pada tahun 2011. Otoritas Jasa 

Keuangan telah menerapkan imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24 Tahun 2013. 

2. Pengukuran dan pengakuan, pengungkapan dan pencatatan imbalan kerja pada OJK tidak 

terdapat perbedaan signifikan dengan PSAK 24. Hanya terdapat perbedaan bahwa pesangon 

tidak diukur pada saat pengakuan awal, melainkan sesuai masa kerja pegawai dan perbedaan 

saat mengungkapkan informasi mengenai program imbalan kerja jangka panjang dan pasca 

kerja di OJK dengan PSAK 24.  

3. Implikasi yang terjadi karena perbedaan percatatan pesangon ialah beban gaji terkesan 

meningkat dan bukan berasal dari kenaikan beban gaji itu sendiri tetapi berasal dari 

pembayaran pesangon untuk karyawan OJK. Hal ini akan mengakibatkan intergrasi yang 

tidak tepat pada kenaikan akun beban gaji.  PSAK 24 juga mengatur untuk menyadangkan 

pesangon sejak awal. 

 

Saran 

Setelah melakukan analisis tentang Penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja  pada Otoritas 

Jasa Keuangan ada beberapa saran yang diajukan:  

1. OJK 

• Terkait dengan besaran gaji yang diberikan untuk pegawai seharusnya pegawai OJK 

memberikan kerja yang maksimal terhadap kelangsungan sistem pengaturan dan pengawasan 

industri jasa keuangan di Indonesia dan Pengukuran gaji pegawai seharusnya disertakan 

menurut jenis-jenis pegawai pada OJK dan berapa besarannya. Dengan besarnya gaji tersebut 

seharusnya kinerja OJK lebih ditingkatkan kembali.  

• Terkait dengan pesangon seharusnya pesangon diukur saat pengakuan awal atau dicadangkan 

sejak awal pegawai itu telah bekerja.  

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya  

Karena penelitian ini hanya terbatas pada penererapan PSAK 24 tahun 2013 tentang imbalan 

kerja pada OJK yang telah dilakukan hanya terbatas pada OJK maka untuk selanjutnya disarankan 

untuk melakukan penelitian pada organisasi nirlaba yang lain contohnya pada universitas atau 

lembaga-lembaga lain yang terbilang baru terbentuk dan perusahaan-perusahaan e-commerce yang 

menyediakan jasa.  
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