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ABSTRAK 

Skripsi ini akan mengkaji penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 24 

merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur tentang pelaporan 

imbalan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 24 

tentang imbalan kerja pada Otoritas Jasa Keuangan, dan juga menganalisis adanya 

perbedaan dan dampak yang dihasilkan dari perbedaan penerapan imbalan kerja di 

Otoritas Jasa Keuangan dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan studi kasus dan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah 

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

Kata Kunci: PSAK 24, Imbalan Kerja, Studi Kasus 
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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. 

 

Keyword: PSAK 24, Employee Benefits, Case Study  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia angkatan kerja yang bekerja sangat bergantung pada 

penghasilan yang diberikan oleh perusahaannya saat mereka bekerja, bukan hanya 

penghasilan yang diharapkan juga pemberian imbalan dan jaminan-jaminan pada 

saat mereka bekerja atau sudah tidak dapat bekerja kembali. Imbalan adalah hal 

yang terkait pada suatu perusahaan. Menurut PSAK 24, 2017 imbalan kerja adalah 

seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam peristiwa atau jasa yang 

diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. “Employee benefits” are 

benefits in any form received by the employee for his services to an entity (Liapis 

& Thalassinos, 2013) dalam (Watung, et al, 2016). Imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan sangat berpengaruh dari kinerja tenaga kerja, selain pemberian imbalan 

itu sendiri berpegaruh terhadap pekerja yang selanjutnya akan berdampak pada 

produktifitas perusahaan tetapi juga akan berdampak secara finansial jika tidak 

disikapi dengan baik oleh perusahaan.  

Imbalan kerja memiliki dampak bagi pekerja, perusaahaan dan juga bagi 

pemerintah. Untuk pekerja imbalan sebagai balas jasa dari pekerjaan yang telah 

dilakukan untuk membantu aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

dapat menyejahterakaan pekerja. Untuk perusahaan imbalan menjadi beban yang 

berpengaruh pada laba perusahaan yang telah dihasilkan dan kelangsungan 

perusahaan tersebut. Untuk pemerintah imbalan berdampak baik dari sisi pajak dan 
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dapat membantu melaksanakan program pemerintah untuk menyejahterakaan 

masyarakat. 

Pekerja yang telah memberikan jasanya dan berpengaruh pada perusahaan 

mengharapkan imbalan. Imbalan itu sendiri berpengaruh pada pengelolaan aset 

perusahaan dan mempengaruhi laporan keuangan, laporan keuangan itu sendiri 

harus memenuhi standar dalam penyajiannya. Di Indonesia ada Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) yang bertugas membuat aturan yaitu Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK), Aturan yang dibuat oleh IAI mengatur semua kegiatan akuntansi yang harus 

dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia (Mokoginta, et al, 2016). Standar 

Akuntansi Keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah 

disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body) pada saat 

tertentu (Yadiati, 2010). 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Standar Akuntansi Keuangan  

yang sekarang menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK 

24 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur tentang pelaporan 

imbalan kerja. (Lamohamad dan Tinangon, 2015) Menyatakan aturan PSAK 24 

diharapkan agar setiap perusahaan dapat melaporkan setiap imbalan kerjanya 

secara handal dan mengacu pada standar akuntansi agar setiap laba ataupun 

kewajiban yang diakui perusahaan merupakan informasi yang sebenarnya. 

Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik wajib mengikuti dan menerapkan 

standar akuntansi yang telah di buat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 
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PSAK yang telah di buat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) ada yang 

mengalami revisi dikarenakan Indonesia mengadopsi IFRS, maka setiap terjadi 

perubahan IFRS/IAS akan dilakukan perubahan atau revisi terhadap PSAK terkait. 

Contohnya pada PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, PSAK ini telah 3 kali 

direvisi  yaitu tahun 2006, 2010 dan terakhir 2013. Perubahan PSAK 24 dilakukan 

karena terjadi perubahan dan revisi atas IAS 19 Employee Benefit. (Witjaksono, et 

al. 2014) dalam (Mokoginta, et al. 2016) menyatakan pada hari Kamis, 19 

Desember 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 

(DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 24 (2013) tentang Imbalan Kerja yang 

berlaku efektif 1 Januari 2015 dan entitas tidak diijinkan untuk menerapkan secara 

dini.  

Selain Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat aturan akuntansi agar 

perusahaan melaporkan kewajiban secara handal juga dapat membantu program 

pemerintah. Pemerintah memberikan program khusus terkait dengan Imbalan yang 

diberikan oleh pekerja. Program tersebut bermaksud untuk menyejahterakan 

masyarakat melalui imbalan yang diberikan oleh perusahaan.  

Di Indonesia maraknya pengangguran, pemutusan hubungan kerja 

merupakan masalah yang sering terjadi. Hal tersebut merupakan akibat dari 

ketidakpuasan dalam berbagai faktor seperti ketidaksesuaian dalam pemberian 

kompensisasi, upah, tunjangan, bonus, rewards dan ketidak sesuaian prosedur 

pemberian imbalan dengan kebijaksanaan perusahaan. Masalah yang sering 

dihadapi oleh perusahaan ialah bagaimana meningkatkan kualitas hasil kerja 

perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. 
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Sumber Daya Manusia (SDM) atau pekerja merupakan faktor produksi 

yang tidak dapat diabaikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu 

sendiri. Perlakuan perusahaan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) sangat 

menentukan aktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendapatkan kualitas 

yang baik. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang baik kepada Sumber 

Daya Manusia karena sangat menentukan hasil yang dikeluarkan perusahaan. 

Kepuasan akan perusahaan yang memberikan perlakuan yang baik membuat 

Sumber Daya Manusia (SDM) meningkatkan etos kerjanya untuk melakukan 

aktivitas perusahaan.  

 Ketidakpuasan yang dirasakan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dapat 

dilihat dari tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran di 

Indonesia tergolong tinggi jika di bandingkan dengan negara lain. Usia produktif di 

Indonesia banyak yang menjadi pengangguran. Pengangguran terjadi bisa 

dikarenakan perlakuan perusahaan yang kurang baik terhadap Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan ketidakpuasan yang didapatkan di perusahaan tersebut. Sebab 

itu, perusahaan harus melakukan perlakuan yang baik pada Sumber Daya Manusia 

(SDM) untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Faktor kepuasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sangatlah penting pada perusahaan untuk dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan.  

 Pada 2015, Indonesia menempati posisi ketiga dengan tingkat 

pengangguran tertinggi di antara anggota ASEAN. Tercatat tingkat pengangguran 

di Indonesia mencapai 6,2 persen, di bawah Filipina dan Brunei Darussalam yang 

masing-masing 6,5 dan 6,9 persen. Sementara negara dengan penyerapan angkatan 
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kerja terbesar adalah Kamboja dan Thailand sehingga tingkat pengangguran kedua 

negara tersebut rendah.  

 

Gambar 1.1 Tingkat Pengagguran Anggota ASEAN 

Sumber: http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/pengangguran-

indonesia-tertinggi-3-di-asean 

 Indonesia menjadi urutan ke-3 tertinggi di daerah ASEAN dikarenakan 

masih banyak angkatan kerja yang masih belum terserap pada lapangan kerja yang 

telah disediakan. Di Thailand, sektor pertanian mereka yang menjadi tulang 

punggung ekonomi telah banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian 

menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu sekitar 40 persen dari populasi. Mereka 

yang tak bisa menemukan pekerjaan akan mencarinya di bidang informal, paruh 

waktu, atau memilih berbisnis sendiri. Menurut (Chirathep, 2015)  tak ada alasan 

untuk bertahan menganggur di Thailand karena tak ada jaminan kehidupan. Jika 

seorang pekerja bank kehilangan pekerjaan, maka ia akan membantu di ladang 

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

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/pengangguran-indonesia-tertinggi-3-di-asean
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/pengangguran-indonesia-tertinggi-3-di-asean


6 

 

   Indonesia Banking School 

 

pertanian milik saudaranya daripada menganggur. Selain itu, angka kelahiran bayi 

terhitung rendah di Thailand. (http://www.republika.co.id) 

Di Indonesia sendiri masih ada angkatan kerja yang belum terserap oleh 

lapangan kerja.  Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata tingkat penganguran 

yang telah terjadi di Indonesia  

Sumber: https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170505104425.pdf 

 Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengangguran 

pada angkatan kerja bulan Februari 2017 sejumlah 7,01 juta orang turun dari 

Agustus 2016 yang berjumlah 7,03 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

pada bulan Februari 2017 berjumlah 5,33 % turun dari Agustus 2016 yang 

berjumlah 5,61 %. Jumlah tersebut menunjukan bahwa masih adanya 

pengangguran pada angkatan kerja di Indonesia. Penurunan tingkat pengangguran 

dapat disebabkan juga bahwa perusahaan telah memberikan perlakuan yang baik 

terhadap pekerja dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan.  

Gambar  1.2 Tingkat Pengangguran di Indonesia 
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 Perusahaan-perusahaan di Indonesia tak terkecuali lembaga-lembaga yang 

ada tentunya harus selalu memberikan perlakuan yang layak kepada pekerja karena 

pekerja merupakan faktor penting dalam perusahaan untuk dapat mencapai 

tujuannya. Perusahaan dan lembaga-lembaga tersebut juga harus memperhatikan 

kesejahteraan pekerjanya dengan memberikan imbalan yang telah ditentukan oleh 

PSAK 24.  

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar 

modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. (Hermasyah, 2012) 

Lembaga ini sangat bergantung pada sumber daya manusia untuk membuat 

sistem pengaturan dan pengawasan, karena kualitas Otoritas Jasa Keuangan dilihat 

dari bagaimana Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur dan mengawasi 

keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. Untuk itu Otoritas Jasa keuangan 

perlu  memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan mengikuti standar yang terlah 

ditentukan oleh PSAK 24. Sebagai lembaga yang dibawahi langsung oleh 

Pemerintah lembaga ini harus memberikan imbalan yang sesuai dan sudah diatur 

oleh PSAK 24 yang telah di buat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Imbalan 

yang diberikan untuk kesejahteraan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

membantu pemerintah untuk menyejahterakan masyakarat Indonesia.  
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 Pemberian imbalan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sudah cukup baik dikarenakan masih banyak angkatan kerja yang bekerja menjadi 

pegawai tetap. Tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) juga terbilang cukup banyak. Perkerja yang masih menjadi pegawai tetap 

masih bertambah dari tahun sebelumnya. 

No Keterangan 
30 Juni 

2017 

31 Desember 

2016 

1. Pegawai Tetap 3.270 2.376 

2. Bank Indonesia  (penugasan pada OJK) - 1.045 

3. 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) 
204 244 

4. Calon Pegawai 443 596 

5. 
Pegawai instansi lain yang dipekerjakan 

di OJK 
30 25 

Jumlah 3.947 4.286 

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai OJK 

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan OJK 

 Dilihat dari tabel tersebut pegawai tetap OJK lebih banyak dari tahun 

sebelumnya dan pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK meningkat dari 

tahun sebelumnya. Pemberian imbalan kerja yang sudah cukup baik tersebut belum 

tentu sepenuhnya mengikuti standar yang sudah ditetapkan dikarenakan belum ada 

yang meneliti sebelumnya. 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang terbentuk pada tahun 2011  

yang terbilang baru dari lembaga-lembaga lain, selain itu OJK juga masih perlu 

belajar dan memperdalam tentang PSAK 24 dilihat dari dilakukannya kegiatan 

Knowledge Sharing dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih dulu 

menerapkan PSAK 24  yaitu imbalan kerja. Dilihat dari fenomena tersebut maka 
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dari itu penulis mencoba menganalisis penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja 

pada Otoritas Jasa Keuangan.  

1.2 Pokok Permasalahan  

 Penelitian ini diharapkan secara komperhensif mampu menjawab 

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja pada Otoritas Jasa 

Keuangan? 

2. Bagaimana perbedaan penerapan imbalan kerja di Otoritas Jasa Keuangan 

dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja? 

3. Bagaimana dampak perbedaan pelaporan Imbalan Kerja di Otoritas Jasa 

Keuangan dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja? 

1.3 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.  
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1.4 Signifikansi Penelitian  

Penelitian yang berjudul Analisis penarapan PSAK 24 pada Otoritas Jasa 

Keuangan untuk tujuan Akuntansi ini diharapkan memberikan manfaat berupa:  

1. Signifikansi Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan pengetahuan serta wawasan dalam bidang akuntansi secara khusus 

terkait dengan penerapan PSAK 24 tahun 2013. Selanjutnya, penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti sejenis terkait dengan 

akuntansi. 

2. Signifikansi Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi segenap pihak yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga keuangan, Ikatan 

Akuntansi Indonesia serta Perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi data bagi pemerintah dan memberikan saran serta masukan yang 

bermanfaat dalam Standar Akuntansi Keuangan pada Perusahaan.  

1.5   Sistematika Penelitian 

Proses akhir dari penelitian ini setelah data terkumpul dan dianalisa adalah 

proses penyusunan data-data dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 
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Bab I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat uraian tentang hal – hal pokok yang berhubungan dengan 

penulisan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori dan pemikiran dari literatur yang 

berkaitan dengan masalah penelitian dan kerangka pemikiran.  

Bab III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai lokasi penelitian, metode pengumpulan data, 

jenis dan sumber data, sumber data dan metode penelitian  

Bab IV PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

dari penelitian melalui studi pustaka maupun melalui penelitian di lapangan yaitu 

membahas tentang pengelolaan imbalan kerja pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

pengukuran, pengungkapan, pengakuan dan pencatatan imbalan kerja pada Otoritas 

Jasa Keuangan 

Bab V PENUTUP 
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Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran bagi para 

pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan suatu langkah dimana peneliti melakukan 

review kepustakaan terhadap penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya. 

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan PSAK 24 

pada Otoritas Jasa Keuangan”, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan 

kepustakaan terhadap beberapa karya-karya ilmiah terlebih dahulu dan buku-buku 

dengan materi terkait. Sumber tinjauan kepustakaan diperoleh dari karya-karya 

ilmiah yang mengangkat tema sejenis dan buku-buku dengan materi terkait yang 

hendak dilakukan oleh peneliti. Pada proses ini peneliti juga melakukan evaluasi 

dan perumusan yang bermanfaat bagi penelii untuk kemudian menggunakan 

tinjauan pustaka sebagai refrensi pembanding terhadap penilitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti.   

2.1.1 Pengertian 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 
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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)  

 Saat ini akuntansi diperlakukan sebagai sistem yang menyediakan informasi 

keuangan yang disebut juga laporan keuangan (Weygandt et al, 2011) dalam 

(Hardono dan Natalia, 2011).  Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 Revisi 2013 (Wantah, 2015) dalam 

(Lamohamad dan Tinagon, 2015) adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
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2.1.2 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)  

 Tujuan dibentuknya OJK ada pada UU No. 21 Tahun 2011 pasal 4 agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, 

adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat  

2.1.3 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. “Employee benefits” are benefits in any form received by 

the employee for his services to an entity (Liapis & Thalassinos, 2013) dalam 

(Watung et al, 2016). “ Employee benefits” dapat dedifinisikan juga includes all 

benefits and services, other than wages for time worked, that are provided to 

employees in whole or in part by their employers. (Beam & Mcfadden, 2001)  
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 Di Indonesia pembahasan tentang imbalan kerja diatur dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 88 menyaratkan setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

2.1.3.1 Tujuan Imbalan Kerja  

 Tujuan imbalan kerja  pada PSAK 24, 2017 adalah  mengatur akuntansi dan 

pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui:  

a. Liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh 

imbalan kerja yang akan di bayarkan di masa depan; dan  

b. Beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang 

berikan oleh pekerja yang berhak memperoleh 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. 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Imbalan Kerja  

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek  

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. Imbalan kerja jangka pendek terkait dengan hal-hal berikut: 
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a. Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial 

b. Cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar  

c. Pembagian laba dan bonus; dan  

d. Imbalan non-moneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang 

atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja yang ada 

saat ini. 

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. Pesangon biasanya 

merupakan pembayaran lump sump, tapi terkadang juga meliputi peningkatan 

imbalan pascakerja, baik secara tidak langsung melalui program imbalan kerja atau 

secara langsung. Beberapa pesangon diberikan sesuai dengan persyaratan program 

imbalan kerja yang ada saat ini. Sebagai contoh, mereka dapat ditentukan oleh 

undang-undang, kontrak kerja atau kesepakatan bersama serikat pekerja, atau dapat 

tersirat sebagai akibat dari praktek pemberi kerja di masa lalu. 
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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). Accrual Basis adalah penyusunan laporan keuangan 

mengakui transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa bukan didasarkan pada 

transaksi kas menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam (Harahap, 2011).  Hal-

hal yang termasuk dalam imbalan pascakerja adalah imbalan purnakarya 

(contohnya pensiun dan pembayaran lump sum pada saat purnakarya) dan Imbalan 

pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan 

pascakerja.  

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)  
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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.  

2.1.3.3 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:  
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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: 

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. 

Entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di 

antara:  
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a. Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut. 

b. Ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasa dalam ruang 

lingkup PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan aset Kontijensi dan 

melibatkan pembayaran pesangon. 

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. Tingkat diskonto ialah tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan 

kewajiban imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan 

mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir 

periode pelaporan berdasarkan PSAK 24, 2017 

2. Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Pascakerja: Program Imbalan Pasti 
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 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. 

2.1.3.4 Pengungkapan Imbalan Kerja 

1.  Pengungkapan Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan  

Pengungkapan Imbalan Kerja Jangka Pendek, Pesangon, Jangka Panjang  
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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. Beban usaha digolongkan menjadi: 

a)   Harga pokok penjualan (cost of goods sold) tepatnya beban pokok penjualan, 

adalah harga pokok barang yang dijual selama suatu periode akuntansi. 

b)   Beban penjualan (selling expenses), adalah beban‑beban yang berhubungan 

dengan usaha yaitu untuk memperoleh pembeli (pelanggan) dan usaha 

melayani pelanggan. Termasuk beban penjualan, antara lain: gaji pegawai 

bagian penjualan, beban iklan, dan beban pengiriman barang ke luar. 

c)   Beban administrasi (administrative expenses) atau beban umum (general 

expenses), yaitu beban‑beban yang berhubungan dengan aktivitas umum 

perusahaan, misalnya: gaji pegawai kantor, perlengkapan kantor yang habis 

dipakai, beban penyusutan gedung dan peralatan kantor. 

Berikut contoh beban yang mempengaruhi laporan laba rugi: 

Kara Company 

Income Statement 

For the Month Ended December 31, 2017 
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Revenues       

 Service Revenue    XXXX  
Expenses       

 Salaries and Wages Expense  XXXX  

 Rent Expense    XXXX  

 Advertising Expenses   XXXX  

 Utilities Expense    XXXX  

 Total Expense    XXXX 

Net Income     XXXX 

 Net income yang di hasilkan pada laporan laba rugi karena pengurangan 

pendapatan oleh beban mempengaruhi Retained Earnings Statement. Berikut 

contohnya: 

Kara Company 

Retained Earnings Statement  

For the Month Ended December 31, 2017 

Retained Earnings, December 1  
   

XXXX 

Add: Net Income  
    

XXXX 

  
     

XXXX 

Less: Dividends 
    

XXXX 

Retained Earnings, December 31       XXXX 

Retained Earnings pada akhir desember mempengaruhi Statement of 

Financial Position. Berikut Contohnya: 

Kara Company 

Statement of Financial Position 

December 31, 2017 

Assets       
Equipment      XXXX 

Supplies      XXXX 

Account Receivable     XXXX 

Cash      XXXX 

Total Assets     XXXX 

Equity and Liabilities      
Equity       

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



25 

 

   Indonesia Banking School 

 

Share Capital-Ordinary    XXXX 

Retained Earnings     XXXX 

Liabilities       
Account Payable     XXXX 

Total Equity and Liabilities    XXXX 

    

2. 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 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 

antra tingkat pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam 

menentukan bunga neto. Keuntungan aset terjadi bila imbal hasil aktual melebihi 
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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 

(Kieso et al, 2014) Contohnya:  

Net Income for 2016          XXXX 

Liability Loss for 2016 
    

XXXX 

Asset Loss for 2016  
    

XXXX 

Accumulated OCI, Januari 1, 2017       XXXX 

Baik kerugian kewajiban maupun kerugian aset menurunkan status rencana 

pendanaan pada laporan posisi keuangan. 

Liability Loss          XXXX 

Assets Loss  
    

XXXX 

Other Comprehensive Loss          XXXX 

Perhitungan “Comprehensive Income” for 2017 adalah sebagai berikut: 

Net Income          XXXX 

Other Comprehensive Loss  
    

XXXX 

Comprehensive Income          XXXX 

Pendapatan bersih harus ditambahkan ke pendapatan komprehensif lainnya 

untuk sampai pada pendapatan komprehensif.  The comprehensive Income 

Statement adalah: 
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Kara Company  

Comprehensive Income Statement  

For the Year Ended December 31, 2017  

           Net Income  
    

XXXX 

Other Comprehensive Loss 
    

  

           Liability Loss 
   

XXXX   

           Assets Loss  
   

XXXX XXXX 

Comprehensive Income         XXXX 

Perhitungan “Accumulated other comprehensive income" seperti yang dilaporkan 

pada equity pada tanggal 31 Desember 2017 

Accumulated Other Comprehensive Income, Januari 1, 

2017    XXXX 

Other Comprehensive Loss  
    

XXXX 

Accumulated Other Comprehensive Income, Januari 31, 2017  XXXX 

Pada laporan laba rugi, akumulasi kerugian komprehensif lainnya dilaporkan di 

bagian equity dari pernyataan posisi keuangan. Contohnya:  

Kara Company  

Statement of Financial Posisition  

At the December 31, 2017  

(Equity Section)  
    

  

Equity  
     

XXXX 

        Share Capital-Ordinary  
   

XXXX   

        Retained Earnings  
   

XXXX   

        Accumulated Other Comprehensive 

Loss  
 

XXXX XXXX 

Total Equity          XXXX 

2. Pengungkapan Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24  

1. Pengungkapan Imbalan Kerja Jangka Pendek  
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Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai 

imbalan kerja jangka pendek, SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan tersebut. 

Sebagai contoh, PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan 

pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 1: 

Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja 

berdasarkan PSAK 24, 2017 dalam (Lisa, 2015) 

2. Pengungkapan Pesangon 

Berdasarkan PSAK 24, 2017 Pernyataan ini tidak mensyaratkan 

pengungkapan yang spesifik mengenai pesangon, namun SAK mungkin 

mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7: 

Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai 

imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan 

Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja. 

3. 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. 

Demikian pula halnya dengan iuran yang dilakukan terhadap program iuran pasti 

bagi personel manajemen kunci harus juga diungkapkan sebagaimana yang 

disyaratkan oleh PSAK 7: Pengungkapan Pihakpihak Berelasi.  
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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. 

4. 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. Sebagai contoh, 

PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan 

mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian 

laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja. 

2.1.3.5 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. Berikut tabel yang berisi tentang 

pencatatan imbalan kerja yang diklasifikasikan sesuai jenisnya dan transaksinya: 
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Tabel 2.1 Pencatatan Imbalan Kerja 

No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

 

1 

Imbalan 

Jangka 

Pendek  

Gaji 

Saat 

Pengakuan/Terjadi  (D) Beban Gaji                                      XXXX 

  

      (K) Hutang Gaji                                      

XXXX 

    

Saat Dibayarkan (D) Hutang Gaji                                   XXXX 

  

      (K) Kas                                                   

XXXX 

  (Paid Salaries to Date)  

Cuti Jangka 

Pendek  

Saat 

Pengakuan/terjadi  (D) Beban Cuti                                       XXXX 

  

      (K) Hutang Cuti                                      

XXXX 

    

Saat Dibayarkan (D) Hutang Cuti                                      XXXX 

  

      (K) Kas                                                    

XXXX       

Pembagian 

Bonus dan 

Laba  

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Perusahaan Sudah 

Pasti)  (D) Beban Bonus                                    XXXX 

  

      (K) Hutang Bonus                                   

XXXX 

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Perusahaan Belum 

Pasti)  (D) Retained Earning                            XXXX                                            
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No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

  

     (K) Hutang Bonus                                    

XXXX 

    

Saat Dibayarkan 

(Perusahaan Sudah 

Pasti dan Belum 

Pasti)   

(D) Hutang Bonus                                   

XXXX 

      (K) Kas                                                   

XXXX 

 

  

Imbalan Non-

Moneter  

Saat Dibayarkan 

(Pengelolaan Sendiri 

tanpa adanya pihak 

ke-3 )   (D) Beban Kesehatan                            XXXX 

(Cash Basis)  

    (K) Kas                                                      

XXXX 

    

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Pada Pihak Ke-3) 

(D) Beban Kesehatan                                

XXXX 

  

     (K) Hutang Kesehatan pada Pihak ke -

3/Kas         XXXX 

Saat Dibayarkan 

(Pihak ke-3) No Journal  

2 Pesangon  

Pesangon 

yang 

diputuskan 

Saat 

Pengumuan/Terjadi 

(D) Beban Pesangon                                

XXXX 

  

     (K) Hutang Pesangon                               

XXXX 
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No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

dari 

Perusahaan  Saat Dibayarkan  

(D) Hutang Pesangon                              

XXXX 

  

    (K) Kas                                                     

XXXX 

Pesangon 

saat pekerja 

memutuskan 

berhenti 

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

 

(D) Beban Pesangon                               XXXX 
 

     (K) Hutang Pesangon                               

XXXX 

Saat Dibayarkan (D) Hutang Pesangon                             XXXX 

  

     (K) Kas                                                      

XXXX 

3 
Imbalan 

Pascakerja  

Imbalan 

Punakarya  

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Pihak Sendiri) 

(D) Beban Pensiun                                  

XXXX 

  

    (K)Hutang Pensiun                                   

XXXX 

Saat Dibayarkan  

(D) Hutang Pensiun                                 

XXXX 

  

    (K) Kas                                                     

XXXX 

      

Imbalan 

Pasca Kerja 

Lain  

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Dikelola Sendiri) 

(D) Beban Asuransi                                 

XXXX 

  

    (K) Hutang Asuransi                                 

XXXX 
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No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Dikelola oleh Pihak 

ke-3) 

(D) Beban Asuransi                                 

XXXX 

  

    (K) Hutang Asuransi                                

XXXX 

    

Saat Dibayarkan 

(Dikelola Sendiri) 

(D) Hutang  Asuransi                              

XXXX 

  

    (K) Kas                                                     

XXXX 

Saat Dibayarkan 

(Dikelolah oleh 

Pihak Ke-3) (No Journal) 

4 

Imbalan 

Kerja 

Jangka 

Panjang 

lainnya 

Cuti Besar  

Pengumuman saat 1 

tahun (Hutang Cuti 

Besar= n/5) (D) Beban cuti besar                              XXXX 

  

     (K)Hutang cuti besar(1/5X(Hutang Cuti 

Besar 5    tahun)                                                           

XXXX 

    

Sebelum 5 tahun 

tetapi sudah keluar 

dari perusahaan  (D) Hutang cuti                                      XXXX 

  

    (K) Hutang cuti yang dibatalkan              

XXXX  
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No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

Saat Dibayarkan 5 

tahun  (D) Hutang Cuti Besar                            XXXX 

  

    (K) Kas                                                     

XXXX 

      

Jubilee 

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(20 Tahun)  

(D) Retained Earning                              

XXXX                                            

  

(Hutang Penghargaan - (n/12  x hutang 

penghargaan/20) 

  (D) Beban Penghargaan 20 Tahun         XXXX 

  

   (K) Hutang Penghargaan                      

XXXX 

Saat Dibayarkan (20 

Tahun)  (D) Hutang Penghargaan                        XXXX 

      (K) Kas                                               XXXX 

      

Bagi Laba 

dan Bonus 

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Perusahaan Sudah 

Pasti)  (D) Beban Bonus                                XXXX 

 
      (K) Hutang Bonus                            XXXX 

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Perusahaan Belum 

Pasti)  (D) Retained Earning                         XXXX                                            

 
     (K) Hutang Bonus                             XXXX 
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No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

Saat Dibayarkan 

(Perusahaan Sudah 

Pasti dan Belum 

Pasti)   (D) Hutang Bonus                             XXXX 

      (K) Kas                                               XXXX 

Sumber: Kieso et al, 2014 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Variabel penelitian ini adalah pengukuran, pengungkapan dan pencatatan  

imbalan kerja. Metode pengukuran imbalan kerja, pengungkapan dan pencatatan  

imbalan kerja mengacu kepada ketentuan SAK. Pembuatan skripsi ini melalui 

beberapa tahap untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan dapat dibuktikan 

secara teori.  

Tahapan penelitian dalam skripsi ini adalah:  

1) Mengidentifikan masalah peneilitian. Identifikasi yang penulis dapatkan 

ialah dari fenomena yang terjadi atau praktik akuntansi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang dalam hal ini ialah Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Melakukan explorasi bahan teori dalam hal ini melalui buku-buku di 

perpustakaan IBS, website, jurnal akuntansi dan hal lain yang diperlukan 

untuk melengkapi teori yang akan dibahas.  

3) Melakukan observasi lapangan terkait dengan praktek akuntansi imbalan 

kerja di lapangan dalam hal ini di OJK. 
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4) Mebandingkan dan menganalisis praktek dan teori akuntansi terkait dengan 

imbalan kerja. Melakukan analisis pada perbedaan praktek di lapangan 

dengan teori dan dampaknya terhadap laporan keuangan. 

5) Memberikan alternative penyelesaian yang sesuai dari perbedaan praktek 

lapangan dengan teori dan SAK  

6) Melakukan penarikan kesimpulan dan saran atas  perbedaan di atas 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

3.1.1 Gambaran Obyek Penelitian  

 Objek Penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dimana 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. Dimana perusahaan ini menerapkan PSAK yang 

berlaku di Indonesia.  

1. Tempat Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Otoritas Jasa 

Keuangan, yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini 3 bulan.  

3. Sifat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan bersifat studi kasus. Studi 

kasus adalah penyeledikan dengan analisis yang mendalam tentang sebuah kasus, 

program yang sering dilakukan, acara, aktivitas, proses, dari satu atau lebih 

individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan mengumpulkan juga 
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prosedur selama periode waktu yang berkelanjutan (Stake, 1995; Yin 2009, 201) 

dalam (Creswell, 2013). Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu obyek dan 

fokus pada obyek tersebut. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi 

lebih komperhensif. 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Jenis Data  

 Penelitian ini menggunakan pendeketan studi kasus, artinya penelitian 

dilakukan pada satu objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer 

dan data sekunder.  

1. 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  

2. Data Sekunder  

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 statistic, publikasi pemerintah, informasi yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang 
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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.  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

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). Peneliti harus mempunyai pengetahuan tentang orang yang 

diwawancarai, budaya, alat komunikasi yang disukai, keinginannya berkontribusi 

pada penelitian akademik (Mikecz, 2012). Atau, merupakan proses pembuktian 

terhadap informasi yang telah didapatkan dari teknik sebelumnya.  

 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  

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang sering digunakan pada metode penelitian kualitatif. (Morris, 1973) 
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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. Dengan adanya program magang tersebut, penulis 

bisa mendapatkan data dengan lebih mudah melalui pengamatan dan berinteraksi 

langsung dengan mentor penulis, serta tim di departemen Pengendalian Kualitas.  

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.  

3.2.3 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, 
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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 deskriptif berupaya memperoleh deskripsi yang lengkap dan 

akurat dari suatu situasi, tujuan yang paling umum dari penelitian deskriptif 

meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, 

ataupun prosedur.  

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). Penelitian kualitatif juga mengumpulkan 

data sesuai dengan keadaan yang sebenarnyas serta memberikan gambaran dan 

analisi mengenai masalah yang ada. (Sekaran,2006) 

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.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar 

modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara 

resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 

31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. 

4.1.2 Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK 

dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 

terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan 

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu 

melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 
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Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung 

kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya 

saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. 

Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 

kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif 

globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, 

dan kewajaran (fairness). 

4.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK 

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatas jasa keuangan 

baik di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.  Adapun wewenang yang 

dimiliki OJK adalah sebagai berikut: 

Fungsi OJK adalah mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum 

stabilitas keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan pengawasan 

non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang serta melakukan engawasan 

bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru 

Tujuan dalam pembentukan OJK: 
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1. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan 

umum pemerintah di bidang perekonomian. 

2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. 

3. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya 

manusia dan ahli yang mencukupi 

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai 

wewenang: 

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank 

yaitu tentang perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, 

merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 

kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, 

dan aktivitas di bidang jasa; 

 Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, 

batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan 

pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 

sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi 

bank dan mengenai aspek kehati-hatian bank. 
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 OJK mempunyai wewenang untuk beberapa penetapan yaitu menetapkan 

peraturan dan keputusan OJK, mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,  

kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,  peraturan mengenai tata cara 

penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, 

peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa 

Keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan menetapkan 

peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan 

operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 

 OJK juga mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan, Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 

pihak tertentu, Melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola 

statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 

Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, 

efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan 

kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan 

penetapan lain. 
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1.    Terkait  Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank 

yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, 

merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, Kegiatan 

usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan 

aktivitas di bidang jasa serta pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank 

yang meliputii likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan 

modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap 

simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan 

kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar 

akuntansi bank perlu juga mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen 

risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan 

pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan 

bank. 

2.    Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: 

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK, Menetapkan peraturan mengenai 

pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas, 

peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa 

Keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada lembaga jasa keuangan, struktur organisasi dan infrastruktur, serta 

mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, peraturan 

mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan di sektor jasa keuangan. 
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3.     Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen 

dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- 

undangan di sektor jasa keuangan; 

d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak 

tertentu; 

e) Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

h) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, 

efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan 

kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan 

penetapan lain. 
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4.2 Imbalan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan  

4.2.1 Pedoman Akuntansi di Otoritas Jasa Keuangan  

 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai surat edaran dewan komisioner. Surat 

Edaran Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEDK.02/2014 

tentang pedoman akuntansi Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman akuntansi Otoritas 

Jasa Keuangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan akuntansi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Standar dan 

Kebijakan Akuntansi OJK dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK tentang 

Kebijakan Akuntansi OJK.  

4.2.1.1 Pedoman Akuntansi Liabilitas  

 Pedoman akuntansi tersebut membahas tentang liabilitas, pengertian 

liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas OJK terdiri atas 

Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas jangka pendek 

didefinisikan sebagai liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan 

diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah 

periode pelaporan. Jenis Liabilitas jangka pendek antara lain:  

1. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan 

OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal 

laporan keuangan misalnya Utang Biaya dan Utang Pajak; 

2. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum 

merupakan hak OJK pada periode akuntansi berjalan; 
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3. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa 

dana APBN dan/atau Kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan 

pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang 

ditetapkan; 

4. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja, yaitu 

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja yang direklasifikasi 

menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan 

5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 

bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan 

dalam angka 1 sampai 5 diatas. 

 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja didefinisikan 

sebagai liabilitas yang timbul sesuai kebijakan imbalan kerja jangka panjang dan 

pasca kerja yang di tetapkan untuk dewan komisioner dan pegawai OJK.  

4.2.1.2 Pedoman Akuntansi Beban  

 Beban di definisikan sebagai penurunan manfaat penurunan manfaat 

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau 

berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas. Beban OJK diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Beban Kegiatan Operasional 
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Beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi 

dan perlindungan konsumen. 

2. Beban Kegiatan Administratif 

Beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, renumerasi, pendidikan dan 

pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. 

3. Beban Kegiatan Pengadaan Aset 

Beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan 

beban amortisasi. 

4. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya 

Merupakan beban yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK 

yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 

angka 3. 

4.3 Praktik Imbalan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan  

4.3.1 Jenis-Jenis Imbalan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan  

Kebijakan terkait imbalan kerja (employee benefits) telah diputuskan melalui: 

a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 

menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015; 
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b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23   Desember 2015 

menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 

2015. 

Berdasarkan keputusan di atas, OJK menyelenggarakan program  imbalan kerja 

untuk pegawai yang terdiri dari : 

1. Imbalan Kerja Jangka Panjang  

Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai Tetap 

yang telah mencapai masa kerja tertentu.  

a. Cuti Besar untuk Pegawai (”CB-Pegawai”) 

Jatuh tempo cuti besar diberikan kepada Pegawai yang telah mencapai masa dinas 

paling singkat 6 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 6 tahun setelahnya. 

Pegawai yang berhenti sebelum mencapai masa dinas 6 tahun tidak berhak atas 

tunjangan cuti besar.  

b. Penghargaan Masa Pengabdian untuk Pegawai (”PMP-Pegawai”) 

c. Cuti Besar untuk Dewan Komisioner (”CB-DK”) 

d. Penghargaan Masa Pengabdian untuk Dewan Komisioner (”PMP-DK”) 

e. Bantuan Pakaian Pejabat (”BPP” atau ”Pakaian Pejabat”) 

f. Frame Kacamata (”Kacamata”) 

2. Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun  
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Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada 

saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 

Masa kerja pegawai pada pendiri yang diperhitungkan untuk penentuan besarnya 

manfaat pensiun. 

a. Pegawai pengalihan dari Kementerian Keuangan dihitung pada tanggal 1 Januari 

2014; 

b. Pegawai pengalihan dari Bank Indonesia dihitung pada tanggal 1 Januari 2017. 

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta sesuai 

dengan peraturan penghasilan Pendiri, yang menjadi dasar perhitungan besarnya 

iuran pensiun dan/atau manfaat pensiun. Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Usia 60 (enam puluh) tahun, bagi Pegawai yang menjabat sebagai Deputi 

Komisioner/Setingkat dan Direktur/Setingkat; 

b. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi Pegawai yang menjabat sebgai Kepala 

Bagian/Setingkat dan Kepala Sub Bagian/Setingkat; 

c. Usia 56 (lima puluh enam) tahun, bagi Pegawai lainnya. Usia Pensiun Dipercepat 

paling kurang 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal. 

Pemberian manfaat pensiun bagi pegawai tetap, antara lain: 

a. Program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun OJK; 
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b. Program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BRI; 

c. Tunjangan pemilikan rumah (Tuperum) dan tunjangan kesehatan hari tua 

(TKHT) yang dikelola oleh Yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) OJK. 

Tunjangan kesehatan hari tua diberikan dengan memperhatikan hak Pegawai yang 

sudah diterima dari lembaga sebelumnya, diberikan dalam bentuk nilai tunai atau 

fasilitas kesehatan, tunjangan dalam bentuk nilai tunai diberikan kepada Pegawai 

yang diterima melalui proses rekrutmen, tunjangan dalam bentuk fasilitas kesehatan 

diberikan kepada Pegawai eks Bapepam LK dan Bank Indonesia, yang telah 

memperoleh fasilitas kesehatan di lembaga asal, fasilitas kesehatan meliputi rawat 

jalan dan rawat inap, pegawai yang berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun 

hanya diberikan pengembalian sebesar iuran Pegawai yang bersangkutan dan hasil 

pengembangan. 

3. Imbalan Pasca Kerja Lainnya 

 Pemberian pesangon serta tunjangan pasca jabatan pada Anggota Dewan 

Komisioner dan Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap, yang berhenti atau 

diberhentikan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beban dan Liabilitas 

Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. 

Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing 

program dengan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit. Estimasi 

Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi 

Keuangan. 
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 Perhitungan kewajiban imbalan kerja (benefit employee) dilakukan oleh 

aktuaris independen dengan Laporan Aktuaris Nomor 1655/ST-RS-PSAK24-

OJK/XII/2015 pada posisi 31 Desember 2015. Asumsi yang digunakan dalam 

perhitungan aktuaris antara lain tingkat diskonto 7,70% s.d 9,94%.  

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu: 

1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK) 

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal  8 Oktober 

2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai 

melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.                                                        

a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun 

Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan 

(Bapepam–LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih 

mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; 

b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK 

dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK 

dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI). 

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner 

OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan 

atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.  

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK) 
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Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-

OJK). Yayasan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban organisasi terhadap 

karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada 

tanggal 22 Desember 2015). 

3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai 

Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK 

BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK 

Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

4.4 Penerapan pada Otoritas Jasa Keuangan  

4.4.1 Pengakuan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja 

 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja diakui pada saat 

OJK menetapkan program imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja bagi 

Dewan Komisioner dan pegawai OJK. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja 

Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; 

4.4.2 Pengukuran Imbalan Kerja  

4.4.2.1 Pengukuran Imbalan Kerja Jangka Pendek  

1. Gaji  
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Besaran gaji pokok diklasifikasikan menurut kelompok usia, setiap usia 

mempunyai range 4 tahun. 

Tabel 4.1 Pengukuran Gaji di OJK 

Kelompok 

Usia   

 

Jumlah  Rata-Rata 

usia (Tahun) 

Rata-rata 

masa kerja 

(tahun)  

Gapok 

(Rp/Bulan)  
Gp+TJ+TK 

20-24 

        

214  24.1 1.2         694.340.900  

    

1.567.079.940  

25-29 

     

1.030  27.5 1.8      4.916.931.890  

  

11.066.036.960  

30-34 

        

573  32.1 2.7      3.756.470.100  

    

8.464.754.960  

35-39 

        

290  37.3 2.9      2.806.207.050  

    

6.329.857.780  

40-44 

        

222  42.5 3.4      3.504.652.800  

    

7.897.102.260  

45-49 

        

298  47.2 3.4      6.572.977.400  

  

14.829.363.820  

50-54 

        

275  52.3 3.3      6.580.215.950  

  

12.819.286.200  

55-59 

        

165  56.8 2.6      4.131.959.700  

    

9.308.077.260  

60-.. 

            

3  65.6 4.0         105.663.372  

           

105.663.372  

Total 

     

3.070  35.9 2.5   33.069.419.162  

 

74.387.222.552  

Sumber: Pedoman Akuntansi OJK  

4.4.2.2 Pengukuran Pensiun 

Rumus Manfaat Pensiun (RMP): 

RMP = 2.5% x Masa Kerja x PhDP 

Besaran Imbalan Manfaat Pensiun: 

• Manfaat Pensiun Normal: sebesar RMP, setinggi-tingginya 80% dari PhDP. 

Manfaat pensiun dipercepat sebesar Faktor Pengurang x RMP. 
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• Pensiun Ditunda sebesar Faktor Pengurang x RMP. 

• Manfaat Pensiun cacat sebesar RMP, dengan Masa Kerja dihitung sampai 

dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal 

•  Mengundurkan diri kurang dari 3 tahun berhak atas iuran Peserta dan hasil 

pengembangannya. 

•  Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak (Peserta meninggal) sebesar 100% x 

RMP untuk 12 bulan pertama dan selanjutnya 80% x RMP, dengan masa kerja 

dihitung sampai dengan peserta mencapai Usia Pensiun Normal. 

• Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak (Pensiunan/Bekas Karyawan 

meninggal) sebesar 100% x Manfaat Pensiun Peserta untuk 12 bulan pertama dan 

selanjutnya 80% x Manfaat Pensiun Peserta. Cara pembayaran manfaat pensiun 

yaitu dibayarkan secara bulanan. Peserta membayar iuran sebesar 7% dari 

Penghasilan Dasar Pensiun. 

Kenaikan Manfaat Pensiun: 

a. Manfaat Pensiun bagi Pensiunan/Janda/Duda/Anak diberikan kenaikan sesuai 

dengan tingkat kemahalan yang ditetapkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja; 

b. Dalam hal terjadi perubahan domisili pensiunan/Janda/duda/Anak besarnya 

manfaat pensiun tidak boleh kurang dari besarnya manfaat pensiun yang diterima 

sebelumnya; 

c. Dalam hal terjadi kenaikan penghasilan dasar pensiun karena adanya perubahan 

peraturan penggajian pendiri, maka manfaat pensiun bagi 

pensiunan/janda/duda/anak akan diberikan kenaikan sebesar persentase tertentu 

dari kenaikan penghasilan dasar pensiun tersebut, yang ditetapkan oleh pendiri 
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dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pendiri. Pajak atas manfaat pensiun 

ialah beban dana pensiun. Perhitungan usia dihitung dalam satuan tahun dan bulan 

dengan ketentuan lebih dari 15 (limabelas) hari dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan 

penuh. 

4.4.2.3 Pengukuran Tunjangan Perumahan Hari Tua  

 Besaran Tunjangan Perumahan ialah: 

Gaji pokok x masa dinas x nilai konstanta (1.424) 

Cara Pembayaran Imbalan ialah dibayarkan secara sekaligus dan pajak atas imbalan 

tersebut masuk dalam beban Perusahaan  

4.4.2.4 Pengukuran Tunjangan Kesehatan Hari Tua  

Besaran Tunjangan Kesehatan Hari Tua untuk mantan Anggota Dewan 

Komisioner: 

a. Diberikan tunjangan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, rawat 

jalan dan rawat inap; 

b.Diberikan setara dengan fasilitas pemeliharaan bagi Pegawai dengan level jabatan 

tertinggi; 

c.Tunjangan dalam bentuk fasilitas rawat inap menggunakan sistem Tanggungan 

Sebagian; 

d.Anggota yang berhenti dalam periode Masa Jabatan hanya diberikan 

pengembalian sebesar iuran anggota yang bersangkutan dan hasil pengembangan. 

Cara pembayaran imbalan ialah fasilitas kesehatan kecuali iuran pasti dibayarkan 

secara sekaligus dan pajak atas imbalan tersebut masuk dalam beban perusahaan. 

4.4.2.5 Pengukuran Pesangon  
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Besaran uang pesangon / perpisahan dihitung dengan Faktor x (Penghasilan + 

Tunjangan Kemahalan). Dengan faktor didefenisikan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Klasifikasi Faktor Pesangon  

Masa Kerja/masa 

dinas Faktor  

< 1 s/d 3 tahun 1 

> 3 s/d 6 tahun  2 

> 6 s/d 10 tahun  3 

> 10 tahun 4 

Sumber: Pedoman Akuntansi OJK 

Cara pembayaran imbalan dibayarkan secara sekaligus bagi Pegawai yang telah 

berakhir masa dinas / masa tugas di Perusahaan dan pajak atas imbalan tersebut 

masuk dalam beban perusahaan. 

4.4.2.6 Pengukuran uang duka dan uang janda/duda untuk pegawai 

Bantuan uang duka: 

• 4 x Take Home Pay, dalam hal Pegawai meninggal dunia 

• 2 x Take Home Pay, dalam hal istri/suami Pegawai meninggal dunia 

• 1 x Take Home Pay, dalam hal anak Pegawai meninggal dunia 

Bantuan Uang Janda/Duda: 12 x Take Home Pay, dikurangi dengan manfaat 

pensiun yang diterima dalam 12 bulan bersangkutan. Cara pembayaran imbalan 

tersebut  dibayarkan secara sekaligus dan pajak atas imbalan tersebut masuk dalam 

beban perusahaan. 
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4.4.2.7 Pengukuran Pesangon/Perpisahan, Uang Duka dan Uang Janda Duda 

untuk Dewan Komisioner 

 Besaran Uang Pesangon/Perpisahan ialah 4 x Take Home Pay, diberikan 

apabila telah bekerja paling lama 5 tahun. Apabila masa kerja belum memenuhi 5 

tahun, dihitung secara prorata dalam hitungan bulan. 

Besaran uang duka adalah sebagai berikut: 

• Sebesar 8 x Take Home Pay, diberikan dalam hal Anggota Dewan 

Komisioner meninggal dunia. 

• Sebesar 4 x Take Home Pay, diberikan dalam hal istri/suami Anggota 

Dewan Komisioner meninggal dunia. 

• Sebesar 2 x Take Home Pay, diberikan dalam hal anak Anggota Dewan 

Komisioner meninggal dunia. 

Besaran Uang Janda/Duda: 1 x Take Home Pay, diberikan dalam hal Anggota 

Dewan Komisioner meninggal dunia dan dibayarkan secara bulanan selama 12 

bulan. Cara pembayaran imbalan ialah dibayarkan secara sekaligus dan pajak atas 

imbalan tersebut masuk dalam beban perusahaan. 

4.4.2.8 Pengukuran Tunjangan Pasca Jabatan  

Besaran tunjangan pasca jabatan (TPJ): 

Dasar Hitung = (10 tahun + masa dinas) x 2,5% x Gaji Pokok 
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Faktor Penghargaan masa jabatan adalah 10 tahun,  dalam hal masa dinas kurang 

dari 5 tahun, maka dihitung secara proporsional dan masa dinas 15 hari atau lebih 

diperhitungkan menjadi 1 bulan serta masa penerimaan manfaat setelah pensiun 

ditetapkan selama 15 tahun. Untuk discount faktor ditetapkan sebesar 4% per tahun 

dan kenaikan manfaat 1% per tahun. Persentase gaji atau penghasilan yang 

diperhitungkan ialah:  

• 95% dari TPJ Ketua bagi Wakil Ketua Dewan Komisioner; 

• 90% dari TPJ Ketua bagi Anggota Dewan Komisioner; 

• 65% dari TPJ Ketua bagi Anggota Dewan Komisioner ex-officio. 

Perihal  Anggota Dewan Komisioner meninggal, TPJ diberikan kepada Janda/Duda 

atau Anak atau Ahli waris. Cara pembayaran imbalan ialah dibayarkan secara 

sekaligus dan pajak atas imbalan tersebut masuk dalam beban perusahaan. 

4.4.2.9 Pengukuran Cuti Besar untuk pegawai 

 Besaran cuti besar yaitu 3 bulan dan maksimal 2 bulan dapat dilepaskan 

dengan penggantian uang sebesar penghasilan ditambah indeks kota. Besaran 

tunjangan cuti besar ialah 2 x Penghasilan ditambah tunjangan kemahalan. Pegawai 

yang berhenti bekerja sebelum timbulnya hak cuti besar kedua dan seterusnya, 

diberikan tunjangan secara proporsional. Cara pembayaran imbalan ialah 

dibayarkan secara sekaligus dan pajak atas imbalan tersebut masuk dalam beban 

perusahaan. 
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4.4.2.10 Pengukuran Penghargaan Masa Pengabdian untuk Pegawai 

 Jatuh tempo penghargaan masa pengabdian untuk pegawai diberikan 

kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling singkat 15 tahun secara 

terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya. Pegawai yang berhenti 

sebelum mencapai masa dinas 15 tahun tidak berhak atas Penghargaan Masa 

Pengabdian. Besaran Penghargaan Masa Pengabdian:  

Faktor x (Penghasilan + Tunjangan Kemahalan)  

dengan besaran faktor ditetapkan dan diklasifikasikan sesuai masa kerja/ masa 

dinas yang dilakukan oleh pegawai. Besaran sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Klasifikasi Faktor Masa Pengabdian untuk Pegawai  

Masa Kerja/masa 

dinas Faktor  

15 tahun 1 

20 tahun  3 

25 tahun 5 

30 tahun 7 

35 dan 40 tahun 9 

Sumber: Pedoman Akuntansi OJK 

Pegawai yang berhenti bekerja sebelum timbulnya hak penghargaan masa 

pengabdian kedua dan seterusnya, diberikan tunjangan secara proporsional. Cara 

pembayaran imbalan ialah dibayarkan secara sekaligus dan pajak atas imbalan 

tersebut masuk dalam beban perusahaan. 
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4.4.2.11 Pengukuran Cuti Besar dan Tunjangan Penghargaan Masa 

Pengabdian untuk Dewan Komisioner  

 Take home pay yang terdiri gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan 

kemahalan terakhir. Tunjangan cuti besar ialah 3 x Take Home Pay, diberikan 

setelah bekerja selama 3 tahun secara terus menerus. Besaran pelepasan hak cuti 

besar ialah 1 x Take home pay. Besaran penghargaan masa pengabdian ialah 4 x 

Take Home Pay (proporsional), setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 

tahun. Jika masa jabatan kurang dari 5 tahun, dihitung secara prorata dalam 

hitungan bulan. Cara pembayaran imbalan tersebut dibayarkan secara sekaligus dan 

pajak atas imbalan tersebut masuk dalam beban perusahaan. 

4.4.2.12 Pengukuran Bantuan Pakaian Pejabat dan Bantuan Frame 

Kacamata 

 Pegawai OJK mendapatkan bantuan pakaian dan bantuan frame kacamata. 

Besaran bantuan pakaian pejabat dan bantuan frame kacamata ialah: 

Tabel 4.4 Pengukuran Bantuan Pakaian Pejabat dan Bantuan Frame 

Kacamata di OJK 

No Jabatan 

Tarif Pakaian 

(Rp)  Tarif Frame (Rp) 

1 Deputi Komisioner atau setingkat               3.000.000                   2.500.000  

2 Direktur atau Setingkat               2.500.000                   2.250.000  

3 Kepala Divisi atau setingkat               2.000.000                   2.000.000  

4 Kepala Subdivisi atau setingkat               1.500.000                   1.750.000  

5 Pegawai Lainnya  N/A                  1.500.000  

Sumber: Pedoman Akuntansi OJK  
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Kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan bantuan 

75% dari tarif frame pegawai. Cara pembayaran imbalan ialah dibayarkan secara 

sekaligus setiap 2 tahun dan pajak atas imbalan tersebut masuk dalam beban 

perusahaan. 

4.4.2.13 Pengukuran Imbalan Kerja jangka panjang dan pasca kerja 

Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur 

sebesar nilai nominal.Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja 

diukur dengan cara sebagai berikut.  

a. Menggunakan jasa dan teknik aktuaria untuk membuat estimasi andal 

berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK dari jumlah imbalan 

yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan 

periode lalu; dan  

b. Menentukan jumlah keuntungan/kerugian aktuaria dan jumlah beban yang 

diakui dalam Laporan Aktivitas. 

Dana yang dialokasikan untuk Imbalan Kerja Jangka Panjang merupakan Kas yang 

Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar atau Aset Tidak 

Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui 

pada saat kas diterima 
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4.4.3 Penyajian dan Pengungkapan Imbalan Kerja  

4.4.3.1 Penyajian dan Pengungkapan Gaji dan Honor  

 Gaji yang diberikan untuk pegawai, pegawai didefinisikan pegawai tetap 

pendiri yang diangkat oleh dewan komisioner untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan Anggota dewan komisioner terdiri dari ketua, wakil ketua, kepala 

eksekutif pengawas, ketua dewan audit, anggota, Ex-Officio dari Bank Indonesia 

dan Kementrian Keuangan. Gaji pokok sesuai dengan peraturan penghasilan 

perusahaan. Gaji Pokok, Honor lainnya, Honor pegawai tidak tetap, Honorarium 

(Internal)  diungkapkan kedalam beban kegiatan administrasi dalam jurnal 

pengeluaran kas. Gaji pokok sudah mencakup pesangon yang telah diberikan OJK 

kepada pegawai yang diberikan apabila telah bekerja paling lama 5 tahun. Apabila 

masa kerja belum memenuhi 5 tahun, dihitung secara prorata dalam hitungan bulan. 

Perubahan Asset Neto    

Beban    

            Beban Kegiatan 

Administrasi    

            Gaji Pokok                                                  424.568.152.798  

            Honor Lainnya                                                          225.410.000  

            Honor Pegawai tidak 

tetap                                                         2.500.000  

            Honorarium (Internal)  

                                                                    

44.733.332  

4.4.3.2 Penyajian dan Pengungkapan  Tunjangan  

 Tunjangan yang ada pada OJK yaitu tunjangan cuti, Hari raya keagamaan, 

kemahalan, pendukung operasional, PPh, Subsidi bunga dan diungkapakan 

kedalam beban kegiatan administrasi 

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



66 

 

   Indonesia Banking School 
 

Perubahan Asset Neto    

Beban Kegiatan Administrasi    

      Tunjangan Cuti                                                    44.181.381.512  

      Tunjangan Hari Raya Keagamaan                                                   180.309.340.435  

      Tunjangan Kemahalan                                                  102.618.702.799  

      Tunjangan Pendukung Operasional                                                    88.880.330.545  

      Tunjangan PPh                                                  268.738.774.972  

      Tunjangan Subsidi Bunga                                                    17.707.439.221  

4.4.3.3 Penyajian dan Pengungkapan Iuran Dana Pensiun 

 Iuran yang di tetapkan oleh OJK diungkapkan dalam perubahaan asset neto 

dan masuk ke dalam beban kegiatan administrasi  

Perubahan Asset Neto    

Beban Kegiatan Administrasi    

Iuran Dana Pensiun            45.782.239.193  

 

4.4.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Imbalan Prestasi  

 Imbalan prestasi yang diberikan OJK kepada pegawai diungkapkan dalam 

perubahaan asset neto dan masuk ke dalam beban kegiatan administrasi:  

Perubahan Asset Neto    

Beban Kegiatan Administrasi    

Imbalan Prestasi 

             

205.877.234.739  

 

4.4.3.5 Penyajian dan Pengungkapan Asuransi Kesehatan  

 Asuransi kesehatan yang dimiliki OJK dikelola oleh pihak ke-3 dan 

diungkapkan dalam perubahaan asset neto dan masuk ke dalam beban kegiatan 

administrasi:  
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Perubahan Asset Neto    

Beban Kegiatan Administrasi    

Asuransi Kesehatan 

           

20.279.840.790  
  

4.4.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Pensiun  

1. Iuran Dana Pensiun  

 Iuran Dana Pensiun pada OJK dikelola oleh pihak ke-3 dan diungkapkan 

dalam perubahan asset neto dan masuk ke dalam beban kegiatan administrasi:  

Perubahan Asset Neto    

Beban Kegiatan Administrasi    

Iuran Dana Pensiun  

        

45.782.239.193  

 

4.4.3.7 Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka 

Panjang dan Pasca Kerja 

 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja disajikan sebagai 

liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. 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; 
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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 dan 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. 

4.5 Analisis Perbedaan PSAK 24 dengan Praktik Imbalan Kerja di Otoritas 

Jasa Keuangan  

4.5.1 Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Kerja  

 Pengukuran dan pengakuan imbalan kerja telah diatur oleh PSAK 24 

tentang imbalan kerja. PSAK 24 mengatur bagaimana pengukuran dan pengakuan 

imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pascakerja juga imbalan jangka 

panjang. Pengukuran besaran imbalan kerja tidak diatur dalam PSAK 24 melainkan 

kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Berikut perbedaan pengukuran dan 

pengakuan imbalan kerja PSAK 24 dengan praktik imbalan kerja di Otoritas Jasa 

Keuangan: 
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Tabel 4.5 Pengukuran dan Pengakuan Imbalan Kerja 

No. 

PSAK 24 

Tahun 

2013 

Jenis Praktik OJK Analisis Perbedaan 

1 

Pengukuran 

dan 

Pengakuan 

Imbalan 

Kerja  

Entitas mengakui 

jumlah tidak 

terdiskonto dari 

imbalan kerja 

jangka Pendek. 

Sebagai liabilitas 

dan sebagai beban.  

Dilihat dari Pedoman 

akuntansi OJK. OJK 

mengakui nilai 

Liabilitas Imbalan 

Kerja Jangka Pendek 

menjadi liabilitas 

setelah dikurangi 

jumlah yang telah 

dibayarkan.  

PSAK 24 

tahun 

2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh 

oleh OJK.  

Tidak 

terdapat 

perbedaan 

pada 

pengukuran 

dan 

pengakuan 

imbalan 

kerja 

jangka 

pendek di 

OJK.  

    

Entitas mengukur 

pesangon pada 

saat pengakuan 

awal dan 

mengukur dan 

mengakui 

perubahan 

selanjutnya, sesuai 

dengan sifat 

imbalan kerja. 

Dilihat dari pedoman 

akuntansi OJK. 

Pesangon diberikan 

pada saat dibayarkan. 

Beban dan Liabilitas 

Imbalan Kerja dihitung 

oleh aktuaris 

independen yang 

dilakukan secara 

berkala. 

PSAK 24 

tahun 

2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh 

oleh OJK.  

Tidak ada 

perbedaan 

signifikan 

hanya 

terdapat 

perbedaan 

bahwa 

pesangon 

tidak 

diukur 

pada saat 

pengakuan 

awal, 

melainkan 

sesuai 

masa kerja 

pegawai.  

    

Entitas mengakui 

iuran terutang. 

Sebagai liabilitas 

dan beban  

Dilihat dari catatan 

laporan keuangan OJK. 

OJK bekerja sama 

dengan DPLK Bank 

Rakyat Indonesia dan 

mengakuo iuran 

terutang sebagai 

liabilitas.Penyelenggara 

Program Pensiun Iuran 

Pasti (PPIP) bagi 

pegawai baru OJK dan 

Pegawai.  

PSAK 24 

tahun 

2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh 

oleh OJK.  

Tidak ada 

perbedaan 

signifikan. 

OJK 

membayar 

sejumlah 

iuran 

tertentu 

kepada 

DPLK 

bank 
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No. 

PSAK 24 

Tahun 

2013 

Jenis Praktik OJK Analisis Perbedaan 

Rakyat 

Indonesia 

    

Proses akuntansi 

oleh perusahaan 

untuk program 

imbalan pasti 

meliputi tahap-

tahap.  

Dilihat dari pedoman 

akuntansi OJK. OJK 

telah meliputi tahap-

tahap. Beban dan 

Liabilitas Imbalan 

Kerja dihitung oleh 

aktuaris independen 

yang dilakukan secara 

berkala. Beban dan 

liabilitas imbalan kerja 

ditentukan secara 

terpisah untuk masing-

masing program 

dengan metode 

penilaian aktuaris 

Projected Unit Credit.  

PSAK 24 

tahun 

2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh 

oleh 

OJK.. 

Tidak 

terdapat 

perbedaan 

signifikan 

pada 

pengukuran 

dan 

pengakuan 

imbalan 

pasti di 

OJK.  

    

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.  

Dilihat dari pedoman 

akuntansi OJK. OJK 

Menggunakan jasa dan 

teknik aktuaria yang 

telah mengakui total 

biaya jasa, bunga neto 

dan liabilitas (asset) 

untuk membuat 

estimasi andal 

berdasarkan asumsi 

sesuai kebijakan yang 

ditetapkan OJK dari 

jumlah imbalan yang 

menjadi hak pekerja 

dan  Menentukan 

jumlah 

keuntungan/kerugian 

aktuaria dan jumlah 

beban yang diakui 

dalam Laporan 

Aktivitas.  

PSAK 24 

tahun 

2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh 

oleh OJK.  

Tidak ada 

perbedaan 

signifikan. 

Hanya 

terdapat 

perbedaan 

penyebutan 

nama 

laporan 

aktivitas 

pada OJK 

sama 

dengan 

laporan 

laba rugi. 

Sumber: Data diolah sendiri 
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Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 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.  

 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.  
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 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.  

4.5.2 Pengungkapan Imbalan Kerja  

 Pengungkapan imbalan kerja telah diatur oleh PSAK 24 tentang imbalan 

kerja. PSAK 24 mengatur bagaimana pengungkapan imbalan kerja jangka pendek, 

pesangon, imbalan pascakerja juga imbalan jangka panjang.  Pengungkapan 

imbalan kerja jangka pendek, pesangon, pascakerja dan imbalan kerja jangka 

panjang mempengaruhi financial position dalam suatu perusahaan. Berikut 

pengungkapan berdasarkan PSAK 24 tahun 2013 dengan praktik yang dilakukan 

oleh OJK. 

Tabel 4.6 Pengungkapan Imbalan Kerja 

No Jenis 
PSAK 24 Tahun 

2013 
Praktik di OJK Analisis Perbedaan  

1 

Pengungkapa

n Imbalan 

Kerja Jangka 

Pendek, 

Pesangon,  

Pengungkapan 

imbalan kerja 

jangka pendek, 

pesangon dan 

jangka panjang 

mempengaruhi 

statement of 

financial position. 

Dilihat dari 

pedoman 

akuntansi OJK. 

Pengungkapan 

imbalan kerja 

jangka pendek, 

pesangon di OJK 

diungkapkan pada 

beban dalam 

laporan aktivitas 

dan masuk 

kedalam 

perubahan asset 

neto   

Sudah 

diterapkan 

mengikuti 

PSAK 24 

tahun 2013 

Tidak ada Perbedaan 

terhadap 

pengungkapan 

imbalan kerja jangka 

pendek OJK  
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No Jenis 
PSAK 24 Tahun 

2013 
Praktik di OJK Analisis Perbedaan  

  

Pengungkapa

n Imbalan 

Kerja Jangka 

Panjang dan 

pasca kerja 

Program Iuran 

Pasti PSAK 24, 

2017 

mensyaratkan 

jumlah yang 

diakui sebagai 

suatu beban untuk 

program iuran 

pasti harus 

diungkapkan di 

dalam laporan 

keuangan.   

Dilihat dari 

pedoman 

akuntansi OJK. 

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.  

PSAK 24 

tahun 2013 

sudah 

diterapkan 

secara 

penuh oleh 

OJK.  

Tidak ada perbedaan 

signifikan. Hanya 

ada perbedaan bahwa 

OJK saat 

mengungkapkan 

informasi mengenai 

program imbalan 

kerja jangka panjang 

dan pasca kerja. 

Sumber: Data diolah Sendiri 

 Dari tabel 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: 
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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. 
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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. 

4.5.3 Pencatatan Imbalan Kerja  

 Pencatatan imbalan kerja telah diatur oleh PSAK 24 tentang imbalan kerja. 

PSAK 24 mengatur bagaimana pencatatan imbalan kerja jangka pendek, pesangon, 

imbalan pascakerja juga imbalan jangka panjang.  Pencatatan imbalan kerja jangka 

pendek, pesangon, pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang diatur dalam 

jurnal dan akan mempengaruhi financial position.  Berikut praktik pencatatan 

imbalan kerja yang dilakukan oleh OJK 

4.5.3.1 Pencatatan Imbalan Kerja Jangka Pendek  

Berdasarkan PSAK 24 pencatatan dibagi menjadi 2 yaitu saat pengakuan dan saat 

dibayarkannya imbalan kerja jangka pendek 

Tabel 4.7 Pencatatan Imbalan Jangka Pendek 

No 

Jenis 

Imbalan  Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

1 

Imbalan 

Jangka 

Pendek  

Gaji 

Saat 

Pengumuman/tTerjadi (D) Beban Gaji                            XXXX 

       (K) Hutang Gaji                           XXXX 

   

Saat Dibayarkan (D) Hutang Gaji                            XXXX 

       (K) Kas                                         XXXX 

  (Paid Salaries to Date)  

Sumber: Kieso et al, 2014 

Pencatatan yang dilakukan oleh OJK Saat Dibayarkannya transaksi tersebut.  
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 Tabel 4.8 Pencatatan Imbalan Jangka Pendek di OJK 

No 
Jenis 

Imbalan  

Jenis 

Imbalan 
Transaksi  Pencatatan  

1 

Imbalan 

Jangka 

Pendek  

Gaji,Honor 

Saat Dibayarkan 
(D) Beban Gaji  Pokok    424.568.152.798 

      (K) Kas                        424.568.152.798 

Honor Lainnya  
(D) Beban Honor Lainnya     225.410.000 

      (K) Kas                               225.410.000 

Honor Pegawai tidak 

tetap 

(D) Beban Honor Pegawai tidak tetap  

2.500.000 

      (K) Kas                                    

2.500.000 

Honorium (internal 

(D) Beban Honorium (internal)            

44.733.332 

      (K) Kas                                                              

44.733.332 

Imbalan 

Nonmoneter 
Asuransi Kesehatan 

(D) Beban Asuransi Kesehatan     

20.279.840.790 

    (K) Kas                                                         

20.279.840.790 

 
Sumber: Laporan Keuangan OJK  

Gaji yang diberikan oleh OJK dihitung oleh aktuaria dan diklasifikasikan sesuai 

umur pegawai tersebut. Pegawai di OJK sendiri dibedakan menjadi: pegawai tetap, 

PKWT, pegawai bank indonesia yang ditugaskan di OJK, Pegawai yang 

dipekerjakan di OJK. Gaji yang diberikan oleh OJK setelah pegawai melakukan 

kerjanya selama sebulan. Asuransi kesehatan dikelompokan dalam akun beban. 

Akun Beban dalam OJK dibedakan dalam 4 jenis yaitu beban kegiatan operasional, 

beban kegiatan administrasi, beban kegiatan pengadaan aset dan beban kegiatan 

pendukung lainnya. Akun beban gaji dan beban asuransi kesehatan masuk kedalam 

beban kegiatan administrasi dan berpengaruh dalam perubahan asset neto. 

Pencatatan di OJK dicatat accrual basis yaitu saat Dibayarkannya. Untuk 

penamaan jurnal ditentukan oleh perusahaan tersebut.  
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 Dapat disimpulkan bahwa secara umum sama, tidak ada perbedaan 

signifikan dalam pencatatan imbalan kerja jangka pendek PSAK dengan pencatatan 

imbalan kerja jangka pendek oleh OJK. Pencatatan imbalan kerja jangka pendek 

pada OJK telah mengikuti PSAK.  

4.5.3.2 Pencatatan Pesangon 

Berdasarkan PSAK 24 pencatatan dibagi menjadi 2 yaitu saat pengakuan dan saat 

dibayarkannya pesangon tersebut. 

Tabel 4.9 Pencatatan Pesangon 

No 

Jenis 

Imbalan  Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

2 Pesangon  

Pesangon 

yang 

diputuskan 

dari 

Perusahaan 

Saat 

Pengumuan/Terjadi (D) Beban Pesangon                     XXXX 

      (K) Hutang Pesangon                   XXXX 

Saat Dibayarkan  (D) Hutang Pesangon                    XXXX 

      (K) Kas                                          XXXX 

Pesangon 

saat pekerja 

memutuskan 

berhenti 

Saat 

Pengumuman/Terjadi (D) Beban Pesangon                      XXXX 

      (K) Hutang Pesangon                  XXXX 

Saat Dibayarkan (D) Hutang Pesangon                     XXXX 

  

    (K) Kas                                                      

XXXX 

Sumber: Kieso et al, 2014  

Pesangon yang diberikan oleh OJK tidak dicadangkan dari awal, pengukuran 

besarnya pesangon ditetapkan berdasarkan berapa lama pegawai itu bekerja. 

 

 

 

 

 

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



78 

 

   Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.10 Pencatatan Pesangon di OJK 

No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

2 Pesangon  

Pesangon 

yang 

diputuskan 

dari 

Perusahaan  

Saat 

Dibayarkan  

(D) Beban Gaji  Pokok (Faktor x 

(Penghasilan + Tunjangan Kemahalan)                                  

XXXX 

      (K) Kas                                                                    

XXXX 

Sumber: Laporan Keuangan OJK  

Pesangon yang telah dibayarkan masuk kedalam akun beban gaji, pesangon sendiri 

tidak dikelompokan dalam akun terpisah melainkan masuk kedalam akun beban 

gaji. Pesangon dihitung berdasarkan berapa lama pegawai itu telah bekerja dan 

penghasilan selama ia bekerja ditambah tunjangan kemahalan.  

 Dapat disimpulkan bahwa secara umum sama, tidak ada perbedaan 

signifikan dalam pencatatan pesangon PSAK dengan pencatatan pesangon oleh 

OJK. Hanya ada sedikit perbedaan yaitu pesangon masuk kedalam beban gaji.  

4.5.3.3 Pencatatan Imbalan Pascakerja   

Berdasarkan PSAK 24 pencatatan dibagi menjadi 2 yaitu saat pengakuan dan saat 

dibayarkannya imbalan pascakerja tersebut: 
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Tabel 4.11 Pencatatan Imbalan Pascakerja 

No 

Jenis 

Imbalan  Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

3 
Imbalan 

Pascakerja  

Imbalan 

Punakarya  

Saat Pengumuman/ 

Terjadi  (Pihak 

Sendiri) (D) Beban Pensiun                         XXXX 

     (K)Hutang Pensiun                         XXXX 

Saat Dibayarkan  (D) Beban Pensiun                         XXXX 

      (K) Kas                                           XXXX 

     

Imbalan 

Pasca Kerja 

Lain  

Saat 

Pengumuman/Terjadi 

(Dikelola Sendiri) (D) Beban Asuransi                        XXXX 

     (K) Hutang Asuransi                      XXXX 

Saat Pengumuman 

(Dikelola oleh Pihak 

ke-3) (D) Beban Asuransi                        XXXX 

     (K) Hutang Asuransi                      XXXX 

   

Saat Dibayarkan 

(Dikelola Sendiri) (D) Hutang  Asuransi                      XXXX 

     (K) Kas                                           XXXX 

Saat Dibayarkan 

(Dikelolah oleh 

Pihak Ke-3) (No Journal) 

Sumber: Kieso et al,2014  

Imbalan pascakerja di OJK dibedakan menjadi 2 yaitu Iuran Dana pensiun yang 

diberikan pada pegawai OJK dan manfaat pensiun pembayaran berkala yang 

dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam 

peraturan Dana Pensiun. Masa kerja pegawai pada pendiri yang diperhitungkan 

untuk penentuan besarnya manfaat pensiun. 

Pemberian manfaat pensiun bagi pegawai tetap, antara lain: 

a. Program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun OJK; 
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b. Program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BRI; 

c. Tunjangan pemilikan rumah (Tuperum) dan tunjangan kesehatan hari tua 

(TKHT) yang dikelola oleh Yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) OJK 

Tabel 4.12 Pencatatan Imbalan Pasca Kerja di OJK 

No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

3 
Imbalan 

Pascakerja 

Iuran pasti 

dikelola 

DPLK BRI  

Saat 

Dibayarkan / 

perbulan  

(D) Beban Iuran Dana Pensiun       

45.782.239.193 

    (K)Kas                                                           

45.782.239.193 

Manfaat Pasti 

dikelola oleh 

dana pensiun 

OJK 

Saat 

Dibayarkan / 

perbulan  

(D) Pembayaran Dapen OJK              

8.575.330.519 

    (K) Kas                                                            

8.575.330.519 

Sumber: Laporan Keuangan OJK 

Pencatatan Iuran dana pensiun masuk kedalam jurnal beban iuran dana 

pensiun. Untuk manfaat pasti yang dikelola oleh dana pensiun OJK masuk kedalam 

jurnal pembayaran dana pensiun OJK. Keduanya masuk kedalam bagian 

pengeluaran kas dan kedalam akun beban kegiatan administrasi dan berpengaruh 

dalam perubahan asset neto. 

 Dapat disimpulkan bahwa secara umum sama, tidak ada perbedaan 

signifikan dalam pencatatan imbalan pascakerja PSAK dengan pencatatan imbalan 

pascakerja OJK. Pencatatan imbalan pascakerja pada OJK telah mengikuti PSAK. 
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4.5.3.4 Pencatatan Imbalan Kerja Jangka Panjang 

Berdasarkan PSAK 24 pencatatan dibagi menjadi 2 yaitu saat pengakuan dan saat 

dibayarkannya imbalan kerja jangka panjang tersebut 

Tabel 4.13 Pencatatan Imbalan Kerja Jangka Panjang 

No 

Jenis 

Imbalan  Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

4 

Imbalan 

Kerja 

Jangka 

Panjang 

lainnya 

Cuti Besar 

Pengumuman/Terjadi 

saat 1 tahun (Hutang 

Cuti Besar= n/5) 

(D) Beban cuti besar                              

XXXX 

 

     (K)Hutang cuti besar(1/5X(Hutang Cuti 

Besar 5    tahun)                                                           

XXXX 

   

Sebelum 5 tahun 

tetapi sudah keluar 

dari perusahaan  

(D) Hutang cuti                                      

XXXX 

 

    (K) Hutang cuti yang dibatalkan              

XXXX  

Saat Dibayarkan 5 

tahun  

(D) Hutang Cuti Besar                            

XXXX 

  

    (K) Kas                                                     

XXXX 

Sumber: Kieso et al, 2014 

Imbalan kerja jangka panjang di OJK ialah:  

a. Cuti besar 

Cuti besar dibagi 2 ada cuti besar untuk pegawai dan ada cuti besar untuk dewan 

komisioner. Jatuh tempo cuti besar diberikan kepada Pegawai yang telah mencapai 

masa dinas paling singkat 6 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 6 tahun 

setelahnya. Pegawai yang berhenti sebelum mencapai masa dinas 6 tahun tidak 

berhak atas tunjangan cuti besar. Untuk Tunjangan cuti besar kepada dewan 
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komisioner ialah 3 x Take Home Pay, diberikan setelah bekerja selama 3 tahun 

secara terus menerus. Besaran pelepasan hak cuti besar ialah 1 x Take home pay. 

Besaran penghargaan masa pengabdian ialah 4 x Take Home Pay (proporsional), 

setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. Jika masa jabatan kurang dari 

5 tahun, dihitung secara prorata dalam hitungan bulan. 

Tabel 4.14 Pencatatan Imbalan Kerja Jangka Panjang pada OJK 

No 
Jenis 

Imbalan  
Jenis Imbalan Transaksi  Pencatatan  

4 

Imbalan 

Kerja 

Jangka 

Panjang 

Cuti Besar  

Cuti Besar 

untuk Pegawai  

(D) Tunjangan Cuti (2 x Penghasilan + 

tunjangan kemahalan)                                           

44.181.381.512                                                          

    (K)Kas                                                           

44.181.381.512 

Cuti Besar 

untuk Dewan 

Komisioner 

(D) Tunjangan Cuti (3 x Take Homepay)                 

44.181.381.512                                                          

    (K)Kas                                                           

44.181.381.512 

Sumber: Laporan Keuangan OJK  

Pencatatan cuti besar untuk pegawai dan dewan komisioner masuk kedalam jurnal 

tunjangan cuti.  Keduanya masuk kedalam bagian pengeluaran kas dan kedalam 

beban kegiatan administrasi dan berpengaruh dalam perubahan asset neto 

b. Penghargaan Masa Pengabdian  

Penghargaan masa pengabdian juga dibagi menjadi 2 yaitu penghargaan masa 

pengabdian untuk pegawai dan penghargaan masa pengabdian untuk dewan 

komisioner. Jatuh tempo penghargaan masa pengabdian untuk pegawai diberikan 

kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling singkat 15 tahun secara 

terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya.Untuk dewan komisioner 

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



83 

 

   Indonesia Banking School 
 

Besaran penghargaan masa pengabdian ialah 4 x Take Home Pay (proporsional), 

setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. Jika masa jabatan kurang dari 

5 tahun, dihitung secara prorata dalam hitungan bulan. 

e. Bantuan Pakaian Pejabat (”BPP” atau ”Pakaian Pejabat”) dan  Frame Kacamata  

untuk bantuan pakaian pejabat dan framekacamata dibagi menjadi lima yaitu untuk 

dewan komisioner atau setingkat yang besarannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang lain, untuk direktur atau setingkat, untuk kepala divisi setingkat, untuk 

kepala subdivisi atau setingkat dan pegawai lainnya.  

 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. 

4.6 Implikasi perbedaan pencatatan PSAK 24 pada laporan keuangan  

1. Implikasi perbedaan pencatatan pesangon 

 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 
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mengakibatkan intergrasi yang tidak tepat pada kenaikan akun beban gaji.  PSAK 

24 juga mengatur untuk menyadangkan pesangon sejak awal.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 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. 
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5.2 Saran 

5.2.1 OJK  

Setelah melakukan analisis tPenerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja pada 

Otoritas Jasa Keuangan ada beberapa saran yang diajukan:  

1. 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.  

2. Terkait dengan pesangon seharusnya pesangon diukur saat pengakuan awal atau 

dicadangkan sejak awal pegawai itu telah bekerja.  

5.2.2 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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Lampiran 1 

 

Wawancara dilakukan terhadap kepala bagian Direktorat Pengendalian Kualitas 

yang bertugas untuk meninjau kembali laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan. 

Hasil dari  wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Q :  Apakah  bapak/ibu  tahu  apa  yang  dimaksud  dengan  Pernyataan  Standar 

Akuntansi  Keuangan  (PSAK) 24?  Bisa dijelaskan sedikit  apa yang bapak/ibu 

ketahui?   (jika   jawaban   tidak   tahu,   tidak   perlu   menanyakan   pertanyaan  

selanjutnya)  

A : PSAK memuat standar yang  dinyatakan  sebagai  pedoman  umum  

dalam  praktik  akuntansi  perusahaan  dalam  lingkungan  tertentu yang 

disusun oleh  IAI. PSAK jugamengatur penyusunan  penyajian  laporan  

keuangan  yang  merupakan  konsep  yang  mendasari  penyusunan  dan 

penyajian laporan keuangan sehingga para  pemakai  laporan  keuangan  

dapat  memahami   dengan   baik dan jelas   apa   yang   terkandung   dalam   

sebuah   laporan keuangan.  dan  laporan  itu  sendiri  bisa  diandalkan  untuk  

menghasilkan  sebuah keputusan. Sedangkan  PSAK  24  adalah pernyataan 

standar  akuntansi  keuangan  yang mengatur tentang imbalan kerja pada 

perusahaan. 
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2. Q : Menurut bapak/ibu apakah  tujuan  dari  digunakannya  Pernyataan  Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 24? 

A :  Tujuan dari PSAK 24 yaitu menghasilkan  sebuah  informasi tentang 

imbalan kerja yang  jelas,  baik  dan dapat  dipercaya  sebagaimana yang diatur 

oleh PSAK 24 itu sendiri.  

3. Q :   Menurut   bapak/ibu   seberapa   pentingkah   Pernyataan   Standar   Akuntansi 

Keuangan  24  diterapkan  di  Otoritas Jasa Keuangan?  Bisa dijelaskan sedikit 

kenapa? 

A : PSAK 24 sangat penting diterapkan di Otoritas Jasa Keuangan. karena 

PSAK 24 bisa memberikan  informasi  yang  sangat  akurat dan dapat dipercaya 

tentang imbalan kerja yang  diterapkan di OJK dan penguna laporan keuangan juga 

dapat mengetahui bagaimana imbalan kerja yang diberikan oleh OJK.  

4. Q : Menurut bapak/ibu sudahkah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24   

diterapkan   di   OJK?   (pertanyaan   opsional/tertutup jawabannya sudah atau 

belum) sudah diterapkan 

a. (ditanyakan  jika  jawabannya  sudah)  kalau  sudah,  adakah  manfaat   yang 

bapak/ibu rasakan dari pelaporan tersebut? 

A : Sudah, karena laporan keuangan OJK harus disusun berdasarkan PSAK. 

Tetapi, OJK masih perlu mengkaji kembali tentang penerapan PSAK 24 dengan 

melakukan Knowledge Sharing dengan perusahan-perusahaan lain seperti Astra.  

b.(ditanyakan jika jawabannya belum) mengapa belum menggunakan? 

5. Q : Bagaimana Penerapan PSAK 24 pada Otoritas Jasa Keuangan? Apakah 

sudah mengungkapkan dan mengukur, mengakui dan mencatatat imbalan 

kerja sesuai dengan PSAK 24? 
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A: Untuk pengungkapan dan pengakuan imbalan kerja sudah diungkapkan 

dan diakui dalam laporan keuangan tetapi saya tidak mengetahui apakah 

sudah sesuai dengan PSAK 24. Untuk pencatatan sudah dicatatat sesuai 

jurnal yang diatur dalam PSAK. Untuk pengukuran saya tidak mengetahui 

secara pasti bagaimana pengukuran imbalan kerja di OJK karena ada OJK 

menggunakan jasa aktuaris yang bertugas untuk mengukur imbalan kerja di 

OJK.  

6. Q: Menurut Bapak/Ibu bagaimana dampak dari perbedaan praktik PSAK 24 

pada Otoritas Jasa Keuangan dengan PSAK 24? 

A: Jika ada perbedaan tersebut maka akan memberikan dampak pada jumlah 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan OJK.  
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