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Abstrak – Akuntansi pemerintahan sebagai salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan oleh stakeholders yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan
keputusan. Informasi keuangan tersebut tersedia dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menampilkan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah.
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1. PENDAHULUAN

Pada era persaingan global saat ini, setiap
entitas dituntut untuk dapat melakukan berbagai
upaya untuk menjaga kelangsungan usahanya.
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan cara
mencari informasi yang valid terkait bidang
usahanya yang akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Informasi sebagai input akan diolah dan dianalisis
lebih lanjut sehingga diperoleh manfaat yang akan
menunjang kelangsungan usaha suatu entitas.
Informasi memegang peranan yang sangat penting,
sehingga apabila salah dalam memperoleh
informasi, maka dapat dipastikan bahwa keputusan
yang diambil akan keliru.

Pemerintah sebagai sebuah entitas juga akan
memerlukan informasi yang digunakan sebagai
input untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan
yang akan mempengaruhi stakeholdernya. Selain
memerlukan informasi, adakalanya pemerintah juga
menyediakan informasi yang sangat diperlukan
oleh stakeholdernya. Ketersediaan informasi dapat
diperoleh dari berbagai media dan sangat mudah
diperoleh pada era modernisasi saat ini. Salah satu
media untuk memperoleh informasi, khususnya
informasi di bidang ekonomi dan keuangan adalah
melalui laporan keuangan, yang dalam hal ini
dipelajari dalam bidang akuntansi. Akuntansi dapat
didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang
memberikan laporan kepada para penggunan
informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap hasil
kinerja dan kondisi keuangan suatu
entitas/perusahaan (Hery, 2014).

Akuntansi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga)
bidang (Baswir, Revrisond, 2000), yaitu Akuntansi
Perusahaan (Akuntansi Komersial), Akuntansi
Nasional (Akuntansi Makro), dan Akuntansi
Pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan
bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan
mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintah lebih
ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran
negara serta pelaporan realisasinya. Berkenaan
dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas,
penulis ingin membahas mengenai akuntansi
pemerintah sebagai sebuah sarana informasi yang
digunakan dalam rangka pengambilan keputusan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Beberapa definsi akuntasi pemerintahan yang
dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Revrisond Baswir (1998,7), mengemukakan
bahwa akuntansi pemerintahan (termasuk di
dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga
yang tidak bertujuan mencari laba lainnya),
adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan
lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga
yang tidak bertujuan mencari laba.

b. Indra Bastian (2001:6), mengemukakan bahwa
akuntansi sektor publik merupakan mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-
lembaga tinggi negara dan departemen-
departemen di bawahnya, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,



maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor
publik dan swasta.

c. Bachtiar Arif, dkk (2002:3), mendefinisikan
akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas
pemberian jasa untuk menyediakan informasi
keuangan pemerintah berdasarkan proses
pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran
suatu transaksi keuangan pemerintah serta
penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

d. Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa
akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan
jasa dalam rangka menyediakan informasi
kuantitatif terutama yang bersifat keuangan
dari entitas pemerintah guna pengambilan
keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak
yang berkepentingan atas berbagai alternatif
arah tindakan.

2.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Bachtiar Arif, Muchlis, dkk, mengemukakan
tujuan akuntansi pemerintahan meliputi 3 (tiga)
fungsi utama, yaitu:

a. Akuntabilitas, keuangan Negara yang dikelola
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
amanat konstitusi.

b. Manajerial, akuntansi pemerintahan
memungkinkan pemerintah untuk melakukan
perencanaan berupa penyusunan APBN dan
strategi pembangunan lain dan melakukan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pengendalian atas kegiatan tersebut dalam
rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis.

c. Pengawasan, dilakukan melalui pemeriksaan
keuangan yang terdiri dari pemeriksaan
keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan ,
dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

2.3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan tujuan akuntansi pemerintahan
yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa
akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik
sebagai berikut (Bachtiar Arif, 2002):

a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba,
sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada
laporan laba (income statement) dan treatment
akuntansi yang berkaitan dengannya.

b. Pemerintah membukukan anggaran ketika
anggaran tersebut dibukukan.

c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan
mempergunakan lebih dari satu jenis dana.

d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan
pengeluaran modal.

e. Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku
karena sangat bergantung pada peraturan
perundang-undangan.

f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal
perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam
neraca.

2.4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyeragaman pemahaman
dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi
pemerintah, maka dipandang perlu membuat suatu
standar dalam penyajian laporan keuangan
pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, standar akuntansi yang telah
disepakati di Indonesia adalah Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).  SAP adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Pembentukan SAP merupakan pelaksanaan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal
184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan
pengembangan SAP, dan acuan bagi Komite SAP,
penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan
penggunan laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur
dalam PSAP. Berdasarkan basisnya, penerapan
SAP di Indonesia saat ini terdiri dari:

a. SAP Berbasis Akrual, mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan
basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD;
dan

b. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis
kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Basis akuntansi yang banyak berlaku secara
umum dan dipakai oleh sebagian besar entitas saat
ini adalah akuntansi berbasis akrual karena lebih
sesuai dengan konsep penandingan yang berlaku
dalam akuntansi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
disebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP
berbasis akrual. Akan tetapi terdapat beberapa
entitas pemerintahan yang “belum siap” untuk
menggunakan akuntansi berbasis akrual karena
selama ini menggunakan basis kas. Untuk
mengakomodasi permasalahan tersebut, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, disebutkan bahwa
penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan
secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas
menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis
akrual. Pernyataan SAP berbasis kas menuju akrual
dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai
dengan tahun anggaran 2014, dengan kata lain,
mulai 1 Januari 2015 Pernyataan SAP yang berlaku
hanya Pernyataan SAP berbasis akrual. Berkenaan
dengan hal tersebut, penulis hanya membahas
informasi yang dapat diperoleh dari SAP berbasis
akrual dalam tulisan ini.

3.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu produk
yang dihasilkan dari siklus akuntansi (accounting
cycle). Laporan keuangan merupakan laporan
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Terdapat beberapa komponen laporan
keuangan, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan laporan keuangan
pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran
lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

3.2. Informasi yang diperoleh dari Laporan
Keuangan.

Agar informasi yang terdapat dalam laporan
keuangan dapat dimanfaatkan sesuai dengan
tujuannya, laporan keuangan tersebut harus
memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka
harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai
berikut:

a. Relevan
Informasi yang termuat dalam laporan
keuangan dapat mempengaruhi keputusan

penggunan dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa
kini, dan memprediksi masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu. Informasi yang relevan
memiliki manfaat umpan balik (feedback
value), manfaat prediktif (predictive value),
tepat waktu, dan lengkap.

b. Andal
informasi dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan fakta secara jujur, netral,
dan dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan
keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya atau laporan keuangan
entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan
dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna.

Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari
komponen-komponen laporan keuangan adalah
sebagai berikut:

3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan
keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD,
dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode
pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan
unsur/informasi mengenai:
a. pendapatan-LRA;
b. belanja;
c. transfer;
d. surplus/defisit-LRA;
e. pembiayaan; dan
f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih
menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya informasi mengenai:
a. saldo anggaran lebih awal;
b. penggunaan saldo anggaran lebih;
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun

berjalan;
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya;
e. saldo anggaran lebih akhir; dan
f. lain-lain.

3.3.1 Neraca



Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan
secara komparatif dengan periode sebelumnya
informasi mengenai:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang; dan
i. ekuitas.

3.4.1 Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan
operasional yang menyajikan informasi mengenai:
a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b. beban dari kegiatan operasional;
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional

(jika ada);
d. pos luar biasa (jika ada); dan
e. surplus/defisit-LO.

3.5.1 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

3.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan  perubahan ekuitas menyajikan
sekurang-kurangnya informasi mengenai:
a. ekuitas awal;
b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas; dan
d. ekuitas akhir.

3.7.1 Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam
memahami dan membandingkannya dengan laporan
keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan
keuangan mengungkapkan informasi mengenai:
a. informasi umum tentang entitas pelaporan dan

entitas akuntansi;
b. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan

dan ekonomi makro;
c. ikhtisar pencapaian target keuangan selama

tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. informasi tentang dasar penyusutan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;

e. rincian dan penjelasan masing-masing pos
yang disajikan pada lembar muka laporan
keuangan;

f. informasi yang diharuskan oleh PSAP yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

g. informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan informasi-informasi yang tersedia
dalam laporan keuangan sebagaimana telah
disebutkan di atas, stakeholders dapat
menggunakan informasi tersebut sebagai bahan
pertimbangan untuk mengambil keputusan, seperti
keputusan di bidang fiskal, moneter, investasi,
pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di
atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Akuntansi pemerintah merupakan bidang
akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga yang tidak
bertujuan mencari laba.

b. Akuntansi pemerintahan menyediakan
informasi keuangan yang dapat digunakan
sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Informasi tersebut tersedia dalam
laporan keuangan, yang terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.
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