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Abstrak – Jurnal ini mencoba untuk mencari keharmonisan rumusan-rumusan yang ada dalam SAP dengan
yang ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian membandingkannya juga
dengan acuan terkait, yaitu Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP). Selain itu, untuk
mendukung kejelasan dari terminologi yang dipakai, kajian ini juga mengacu pada beberapa literatur terkait.
Jurnal diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2008, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis yang berlaku pada waktu itu adalah basis kas menuju
akrual dan penulis menggunakan peraturan ini sebagai acuan dalam membuat jurnal. Penulis melakukan
komparasi definisi, memilih enam komparasi yang menjadi bahasan utama, dan hasilnya dapat diklasifikasikan
telah menunjukkan objektivitas yang memadai, dengan hasil yang dikelompokkan dalam beberapa istilah: (1)
telah jelas dan harmonis, (2) telah harmonis, (3)  adanya ketidakjelasan rumusan, dan (4) bertentangan, sesuai
dengan bahasan tersendiri.

Kata Kunci: pendapatan, belanja, SAP

1. PENDAHULUAN

Ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menyatakan bahwa laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, yang disusun oleh suatu
komite standar yang independen dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu
mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan
pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Negara/Daerah dan Menteri/ Pimpinan
Lembaga/Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku
Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas
dana, transaksi pembiayaan dan perhitungannya serta
transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam
tanggung jawabnya masing-masing. Dalam rangka
menindaklanjuti amanat sebagaimana diminta oleh
kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) seharusnya sesuai dan tidak
bertentangan dengan kedua peraturan perundang-
undangan tersebut. Memperhatikan beberapa
ketentuan yang diatur dalam ketiga peraturan
perundang-undangan tersebut, terlihat adanya
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perbedaan mendasar penetapan pisah batas
pendapatan dan belanja basis kas, antara SAP dengan
UU Nomor 17 Tahun 2003, yang mungkin dapat
menimbulkan pengaruh yang nyata bagi penerapan
kebijakan akuntansi, terutama yang terkait dengan
basis akuntansi dan pisah batas pengakuan (cut-off)
pendapatan dan belanja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat
beberapa permasalahan yang akan diuraikan oleh Sri
Suryanovi (2008) dalam jurnalnya berjudul “KAJIAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
KEHARMONISAN DAN KEJELASAN
PENERAPAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NOMOR 17
TAHUN 2003 DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2004
(Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 3, No.1, Oktober
2008)”, yang akan kami tinjau, yaitu:

a. Kejelasan rumusan dalam pengertian pendapatan
negara yang diberikan pasal 1 dengan pasal 11
UU nomor 17 tahun 2003 dan pengaruhnya
terhadap penetapan basis akuntansi pendapatan;

b. Kejelasan rumusan dalam pengertian pendapatan
daerah yang diberikan pasal 1 dengan pasal 16
UU nomor 17 tahun 2003 dan pengaruhnya
terhadap penetapan basis akuntansi pendapatan;

c. Keharmonisan dalam menetapkan pisah batas
pengakuan pendapatan basis kas, antara Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP)
dengan UU nomor 17 tahun 2003;

d. Kejelasan rumusan dalam pengertian belanja
negara dan daerah yang diberikan antar pasal 1
ayat (14) dengan pasal 1 ayat (16) UU nomor 17
tahun 2003 dan pengaruhnya terhadap penetapan
basis akuntansi belanja;

e. Keharmonisan dalam menetapkan pisah batas
pengakuan belanja basis kas antara, KKAP
dengan UU nomor 17 tahun 2003; dan

f. Apakah penggunaan basis kas menuju akrual
dalam tahun anggaran 2008 masih harmonis
dengan UU nomor 17 tahun 2003 dan UU nomor
1 tahun 2004.

2. PEMBAHASAN

a. Permasalahan 1: Kejelasan rumusan dalam
pengertian pendapatan negara yang diberikan
pasal 1 dengan pasal 11 UU nomor 17 tahun
2003 dan pengaruhnya terhadap penetapan
basis akuntansi pendapatan

Penulis jurnal dalam landasan teorinya mengenai
pendapatan negara mengemukakan bahwa pendapatan
negara didefinisikan dalam UU Nomor 17 tahun 2003
pasal 1 ayat 13 sebagai “hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (i).”
Sedangkan dalam pasal 11 ayat 3 dinyatakan bahwa
“pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,
penerimaan bukan pajak, dan hibah (ii).” Kemudian
menurut pasal 11 ayat serta mengacu pada pasal 1 ayat
9 pendapatan bisa diartikan sebagai “uang yang masuk
ke kas negara yang berasal dari pajak, bukan pajak

dan hibah (iii).” Pada landasan teorinya penulis
mengungkapkan bahwa ada tiga pengertian berbeda
mengenai pendapatan negara yaitu i, ii, dan iii.

Dalam pembahasannya, penulis jurnal
memberikan penjelasan bahwa definisi pendapatan
negara yang diberikan dalam pasal 1 dan pasal 11 UU
Nomor 17 tahun 2003 tidak memenuhi asas kejelasan
rumusan sehingga menimbulkan interprestasi yang
berbeda. Perbedaan interprestasi tersebut
mengisyaratkan penggunaan basis akuntansi yang
berbeda, sehingga menimbulkan keraguan tentang
basis akuntansi yang seharusya digunakan dalam
pengakuan pendapatan.

Lebih lanjut menurut penulis dalam
pembahasannya, pendapatan negara menurut UU
Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 13 adalah “hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
kekayaan bersih”. Penulis berpendapat dengan definisi
ini harusnya basis akuntansi yang seharusnya
digunakan dalah basis akrual. Sedangkan pengertian ii
dan iii mengenai pendapatan negara oleh penulis
dirangkum menjadi pendapatan negara adalah uang
yang masuk ke kas negara yang berasal dari pajak,
bukan pajak, dan hibah. Maka bisa dikatakan basis
akuntansi yang digunakan dalam pengakuan
pendapatan adalah basis kas.

Saat jurnal ini ditulis (2008), terdapat aturan
mengenai penggunaan basis kas yang masih
diperkenankan sampai dengan tahun anggaran 2007
(pasal 36 UU Nomor 17 tahun 2003 dan pasal 70 UU
Nomor 1 tahun 2004). Sehingga penulis berpendapat
penggunaan basis kas di tahun 2008 tidak
diperbolehkan lagi. Penulis mengemukakan untuk
menghindari ketidakjelasan rumusan pendapatan
negara antar pasal dalam UU Nomor 17 tahun 2003,
bunyi pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2003 harus
disesuaikan menjadi “pendapatan negara terdiri dari
pendapatan pajak, bukan pajak dan hibah” demi
mempertegas penggunaan basis akrual. Meski
menurut kelompok ini saat resume atas jurnal ini
dibuat (November 2014) ternyata pemerintah telah
memundurkan waktu berlakunya basis akrual penuh
yaitu mulai tahun anggaran 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, kelompok kami
mencoba sedikit memberikan perkembangan
mengenai basis akuntansi untuk pengakuan
pendapatan. Menurut isi dari kerangka konseptual
akuntansi pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
Kemudian dijelaskan bahwa basis akrual untuk LO
berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau oleh entitas. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan
pula pada LO. Namun untuk pendapatan-LRA diakui
saat kas diterima di Rekening Kas Umum
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Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Hal tersebut
dikarenakan anggaran masih disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas sesuai dengan isi paragraf 7 PSAP
01

b. Permasalahan 2: Kejelasan rumusan dalam
pengertian pendapatan daerah yang diberikan
pasal 1 dengan pasal 16 UU nomor 17 tahun
2003 dan pengaruhnya terhadap penetapan
basis akuntansi pendapatan

Penulis jurnal dalam landasan teorinya mengenai
pendapatan daerah mengemukakan bahwa pendapatan
daerah didefinisikan dalam UU Nomor 17 tahun 2003
pasal 1 ayat 15 sebagai “hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.”
Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 3 dinyatan bahwa
“pendapatan daerah berasal daro pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan
yang sah.”

Dalam pembahasannya, penulis mengemukakan
pendapatan daerah telah didefinisikan secara jelas dan
harmonis antar pasal 1 dengan pasal 16 UU Nomor 17
tahun 2003. Bunyi kedua pasal tersebut mensyaratkan
penggunaan basis akrual untuk pendapatan.

c. Permasalahan 3: Keharmonisan dalam
menetapkan pisah batas pengakuan
pendapatan basis kas, antara Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP)
dengan UU nomor 17 tahun 2003

Pendapatan negara didefinisikan dalam UU
Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13 sebagai “hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.” Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat 3
dinyatakan bahwa pendapatan negara terdiri atas
penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan
hibah. Menurut pasal 11 ayat 3 serta mengacu pada
pasal 1 ayat 9, pendapatan bisa diartikan sebagai uang
yang masuk ke kas negara yang berasal dari pajak,
bukan pajak, dan hibah. Pendapatan daerah dalam UU
Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 15 didefinisikan
sebagai “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih” Selanjutnya, dalam
pasal 16 ayat 3 dinyatakan bahwa pendapatan daerah
berasal dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut KKAP paragraf 58, pendapatan (basis
kas) adalah “penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas
pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah”, sedang
pendapatan (basis akrual) adalah “hak pemerintah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.
PSAP 01 sampai dengan 04 paragraf 8 menyatakan,
bahwa pendapatan adalah “semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”

Menurut KKAP paragraf 40 dan 88, pendapatan
menurut basis kas diakui pada saat diterima diterima
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas
pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui
pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
Menurut PSAP 02 paragraf 22, pendapatan diakui
pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Definisi pendapatan negara yang
diberikan dalam pasal 1 dan pasal 11UU Nomor 17
Tahun 2003 tidak mememenuhi asas kejelasan
rumusan, sehingga menimbulkan interprestasi yang
berbeda. Perbedaan interprestasi tersebut
mengisyaratkan penggunaan basis akuntansi yang
berbeda, sehingga menimbulkan keraguan tentang
basis akuntansi yang seharusnya digunakan dalam
pengakuan pendapatan. Berdasarkan UU Nomor 17
Tahun 2003 maka basis akuntansi yang seharusnya
digunakan dalam pengakuan pendapatan adalah basis
akrual. Berdasarkan pasal 11 ayat 3, maka basis
akuntansi yang digunakan dalam pengakuan
pendapatan adalah basis kas.

Harusnya, pada saat pemerintah akan
menerapkan basis akrual, bunyi pasal 11 ayat 3 UU
Nomor 17 Tahun 2003 disesuaikan sehingga bunyinya
menjadi “pendapatan negara terdiri atas pendapatan
pajak, bukan pajak, dan hibah”. Dengan penyesuaian
tersebut, maka secara tegas dan jelas pasal tersebut
telah mendukung penggunaan basis akrual. Dengan
demikian, tidak ada lagi ketidakjelasan rumusan
pendapatan negara antar pasal pasal dalam UU Nomor
17 Tahun 2003. Pendapatan daerah telah didefinisikan
secara jelas dan harmonis antara pasal 1 dengan pasal
16 UU Nomor 17 Tahun 2003. Bunyi kedua pasal
tersebut mensyaratkan penggunaan basis akrual untuk
pendapatan. Pisah batas pengakuan pendapatan pada
basis kas yang ditetapkan KKAP tidak harmonis
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003.

d. Permasalahan 4: Kejelasan rumusan dalam
pengertian belanja negara dan daerah yang
diberikan antar pasal 1 ayat (14) dengan pasal
1 ayat (16) UU nomor 17 tahun 2003 dan
pengaruhnya terhadap penetapan basis
akuntansi belanja

Pengeluaran menurut IPSAS didefinisikan
sebagai cash outflows (IPSAS 1.2.1 hal.811, 2007).
Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 10
dan ayat 12 menyatakan bahwa “pengeluaran
negara/daerah adalah uang yang keluar dari kas
negara/kasdaerah”. Belanja menurut IPSAS adalah
“Expenses are decreases ineconomic benefits or
service potential during the reporting period in the
form of outflows or consumption of assets or
incurrences of liabilities that result in decreases in net
assets/equity, other than those relating to distributions
to owners (IPSAS Iparagraph 7, hal. 32, 2007).

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa,
belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat
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yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
(pasal 1 ayat 14). Sedangkan belanja daerah adalah
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih (pasal 1 ayat 16).
KKAP paragraf 58 (c) mendefinisikan belanja (basis
kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedang
paragraf (d) menyatakan, belanja (basis akrual) adalah
kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih. Menurut PSAP 01-04 paragraf
8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e. Permasalahan 5: Keharmonisan dalam
menetapkan pisah batas pengakuan belanja
basis kas antara, KKAP dengan UU nomor 17
tahun 2003

Penulis mempermasalahkan pisah batas
pengakuan belanja basis kas. Terdapat dua analogi
yang berbeda:

1) UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 10 dan
ayat 12 dan KKAP (Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan)  paragraf 58 (c):

UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 10 dan
ayat 12: belanja adalah uang yang keluar dari kas
negara/daerah.

KKAP paragraf 58 (c): belanja (basis kas) adalah
semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar.

Kedua sumber ini pada dasarnya memberikan
definisi yang sama, belanja adalah semua
pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah. Penulis
beranggapan bahwa dengan definisi ini,
pengeluaran uang dari bendahara umum
negara/daerah untuk pengisian uang persediaan di
bendahara pengeluaran seharusnya sudah diakui
sebagai belanja.

Catatan: Penulis masih menyimpulkan definisi
dari segi terminologi/definisi, serta belum
menjelaskan mengenai pengertian “yang
mengurangi ekuitas dana lancar” di dalam
KKAP paragraf 58 (c). Seharusnya, istilah ini
dijelaskan untuk meyakinkan bahwa memang
definisi di paragraf ini sama dengan definisi di
Pasal 1 ayat 10 dan 12 UU Nomor 17 Tahun
2003. Di dalam KKAP, dijelaskan lebih lanjut
bahwa Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara
aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas
dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan
anggaran, cadangan piutang, cadangan

persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek.

Pada dasarnya, memang definisi dari kedua
sumber ini sama karena setiap pembayaran
belanja akan dikeluarkan dari aset lancar yang
ada, yang tidak digunakan untuk membayar
kewajiban lancar (definisi dari ekuitas lancar).
Sekalipun belanja dibayar dengan cara hutang,
maka akan menambah kewajiban lancar (sifat
pembayaran beban akan relatif lancar-sampai
dengan 12 bulan), sehingga meskipun aset lancar
tidak berkurang, kewajiban lancar akan
bertambah dan efeknya bermuara pada
berkurangnya ekuitas lancar.

2) KKAP (Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan) Paragraf 40 dan paragraf 89:
keduanya menyatakan bahwa belanja menurut
basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari rekening kas umum negara/daerah atau
entitas pelaporan.

Pengeluaran uang dari rekening kas umum
negara/daerah yang diakui sebagai belanja adalah
hanya untuk belanja yang menggunakan SPM-LS
(Surat Perintah Membayar-Langsung) dan SP2D-
LS (Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung),
dimana belanja langsung dibayar oleh bendahara
umum negara kepada pihak ketiga.

Penulis beranggapan bahwa dengan definisi ini,
pengeluaran uang dari bendahara umum
negara/daerah untuk pengisian uang persediaan di
bendahara pengeluaran belum diakui sebagai
belanja. Uang yang dikeluarkan oleh bendahara
pengeluaran untuk membayar belanja, juga belum
diakui sebagai belanja sebelum
pertanggungjawaban atas belanja tersebut
diterima oleh petugas perbendaharaan.
Pengakuan sebagai belanja adalah pada saat
SP2D-GU (ganti uang) atau SP2DGU Nihil nya
sudah terbit.

Dalam hal ini, penulis belum memberikan
gambaran umum mengenai posisi bendahara
pengeluaran, karena bisa saja posisi bendahara
pengeluaran berada pada entitas akuntansi, meskipun
sebenarnya entitas akuntansi adalah bagian dari entitas
pelaporan. Terdapat kemungkinan bahwa bendahara
pengeluaran berasal dari satuan kerja yang merupakan
entitas akuntansi. Entitas pelaporan merupakan entitas
yang membawahi beberapa unit di bawahnya, dan
transaksi bendahara pengeluaran di bawahnya secara
gabungan juga merupakan transaksi antara entitas
pelaporan dengan Bendahara Umum Negara/Daerah.
Sehingga, Pengertian mengenai entitas akuntansi juga
harus dijelaskan di dalam landasan teori, sebagai unit
pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
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Penulis hanya menjelaskan alasan pengakuan dan
belum menjelaskan mengapa diakui seperti itu,
misalnya pengakuan atas uang persediaan sebagai
belanja adalah pada saat SP2D-GU (ganti uang) atau
SP2DGU Nihil-nya sudah terbit, bukan pada saat
belanja itu dibayar oleh bendahara. Seharusnya
dijelaksan alasan penentuan pisah batas pengakuan
belanja dilakukan pada saat SP2D-GU (ganti uang)
atau SP2DGU Nihil-nya sudah terbit, yaitu karena
pada dasarnya belanja menurut basis kas diakui pada
saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum
negara/daerah atau entitas pelaporan.

Ketentuan pertama dan kedua harus terpenuhi.
Ketentuan pertama, “saat terjadinya pengeluaran dari
rekening kas umum negara/daerah” terpenuhi dengan
adanya pengeluaran uang negara ke rekening
bendahara pengeluaran pada saat pengajuan Uang
Persediaan. Ketentuan kedua, “entitas pelaporan”
terpenuhi dengan telah dibayarkannya uang dari
bendahara pengeluaran kepada penyedia barang/jasa
untuk membayar belanja.

Adapun uang persediaan ini adalah sebagai uang
titipan dari KPPN dan di dalam Neraca Satker tercatat
sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran (posisi di Aset
Lancar) pada Uang Muka dari KPPN (posisi di
Kewajiban Lancar). Penulis hanya serta merta
menyimpulkan perbedaan pisah batas ini dari
terminologi/bahasa, tanpa menunjukkan posisi dan
kondisi pengungkapan paragraf yang ada di dalam
KKAP yang masing-masing memiliki kepentingan
bahasan yang berbeda. Pertama, paragraf 58, yang
sejalan dengan Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003,
berada di KKAP pada saat membahas Laporan
Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran akan
cenderung berbicara mengenai pengeluaran kas yang
dilakukan secara terpusat dari KUN/D. Kedua,
Paragraf 40, berada di KKAP pada saat membahas
Basis Akuntansi, dan sejalan Paragraf 89, berada di
KKAP pada saat membahas Pengakuan Belanja.
Definisi ini sejalan karena memang bahasannya masih
dalam lingkup pengakuan, yang mengharapkan setiap
entitas pelaporan melaporkan setiap penerimaan kas
yang masuk meskipun belum disetorkan ke kas
negara. Pada dasarnya, kami setuju bahwa kedua
definisi ini harus harmonis, agar tidak mendapatkan
definisi yang bersifat ambigu.

Kemudian, penulis menyatakan bahwa perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah
ketidakharmonisan penetapan pisah batas pengakuan
belanja tersebut diterjemahkan dalam bentuk
penerapan yang berbeda pada tataran pelaksanaan
akuntansinya. Misalnya, suatu entitas pelaporan
mencatat belanja ketika uang dikeluarkan dari kas
bendahara pengeluaran; sementara entitas pelaporan
lain baru mencatat belanja setelah SP2D-GU/GU-
Nihil atas belanja tersebut terbit; atau suatu entitas
pelaporan memberlakukan pisah batas pencatatan
belanjanya secara tidak konsisten. Menurut kami,
untuk pencatatan di satker pusat (nonpemda) hal ini

tidak akan terjadi, karena adanya aplikasi yang
memiliki pengendalian internal yang cukup baik, yaitu
SAKPA. Proses standar yang ada juga merekonsiliasi
pendapatan dan belanja antara KPPN dan Satker
setiap akhir bulan. Proses pembukuan dan pembuatan
laporan keuangan satker didasarkan atas data yang
telah direkonsiliasi. Sekalipun terjadi, maka KPPN
sebagai pembina satker akan melakukan teguran dan
sanksi.

f. Permasalahan 6: Apakah penggunaan basis
kas menuju akrual dalam tahun anggaran
2008 masih harmonis dengan UU nomor 17
tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004

Penulis mempermasalahkan adanya perbedaan
pengaturan antara Undang-Undang dengan Peraturan
Pemerintah, sehingga dikatakan tidak harmonis.

1) Undang-Undang menyatakan basis akrual untuk
menyusun laporan keuangan dimulai tahun
anggaran 2008. Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun
2003, menyatakan bahwa “ketentuan mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual ... dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis
kas.” Undang-undang tersebut diundangkan pada
tanggal 5 April 2003. Ini berarti, pada tahun 2009
pemerintah sudah harus menggunakan basis
akrual untuk menyusun laporan keuangan tahun
anggaran 2008.

Sementara itu, pasal 70 ayat 2 UU Nomor 1
Tahun 2004 menyatakan, “ketentuan mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual ... dilaksanakan selambat-
lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis
kas.” Undang-undang ini juga mengharuskan
pemerintah menggunakan basis akrual untuk
menyusun laporan keuangan tahun anggaran
2008.

2) Sampai pada tahun 2008, hingga tulisan ini
dimuat, belum ada Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang akuntansi basis akrual, terlebih
untuk menerapkannya. Dengan demikian, jika
pemerintah akan menyusun laporan keuangan
pemerintah tahun anggaran 2008 sesuai dengan
UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1
Tahun 2004, pemerintah harus merubah PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP agar
keseluruhan isinya harmonis dengan basis akrual.

Kami berpandangan bahwa penulis telah
memberikan komparasi yang baik dalam
menggambarkan batas waktu penggunaan basis
akrual. Di satu sisi, Undang-Undang telah
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mewajibkan, tetapi di lain sisi, Peraturan Pemerintah
sebagai peraturan lapangan belum siap karena masalah
kesiapan dukungan teknis dan sistem. Hal ini harus
kita akui karena sampai pada tahun 2010 pun, baru
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang SAP yang juga memperpanjang umur
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam
memnerlakukan basis akuntansi kas menuju akrual
hingga pelaporan keuangan tahun ini, 2014. Kita
harus bisa melihat apakah kedua peraturan pemerintah
ini, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terkait dengan
ketidakharmonisannya dengan Undang-Undang
induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
dapat dikatakan sebagai cacat hukum? Tentunya hal
ini tergantung dari cara kita melihat kondisi dan
kesiapan yang ada dan seberapa besar upaya yang
dilakukan pemerintah dalam hal ini DJPB dalam
mempersiapkannya. Sepanjang belum ada yang
menggugat ke Mahkamah Konstitusi, maka PP ini
tidak batal demi hukum.

3. KESIMPULAN

Terdapat beberapa perbedaan yang menyebabkan
ketidakharmonisan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai
aturan pelaksanaannya.

Dari hasil kajian ini diketahui, pertama, terdapat
ketidakjelasan rumusan atas definisi “pendapatan
negara” antara pasal 1 dengan pasal 11 dalam UU
Nomor 17 Tahun 2003 yang dapat menimbulkan
interprestasi yang berbeda. Menurut pasal 1 ayat 13
basis akuntansi yang seharusnya digunakan dalam
pengakuan pendapatan adalah basis akrual, sedangkan
menurut pasal 11 ayat 3 serta dengan mengacu pada
pasal 1 ayat 9 basis akuntansi yang digunakan dalam
pengakuan pendapatan adalah basis kas.

Kedua, definisi pendapatan daerah telah
dirumuskan secara jelas dan harmonis antara pasal 1
dengan pasal 16 UU Nomor 17 Tahun 2003. Bunyi
kedua pasal tersebut mensyaratkan penggunaan basis
akrual untuk pendapatan.

Ketiga, pisah batas pengakuan pendapatan pada
basis kas yang ditetapkan KKAP tidak harmonis
dengan yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003.
Menurut KKAP paragraf 40 dan 88, pisah batas
pengakuan pendapatan adalah pada saat uang diterima
oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas
pelaporan lainnya. Sedangkan menurut UU Nomor 17
Tahun 2003 (pasal 1 ayat 9 dan 11) pisah batas
pengakuan pendapatan adalah pada saat uang diterima
di kas negara/daerah.

Keempat, definisi belanja negara dan daerah yang
dinyatakan dalam pasal 1 ayat 14 dan pasal 1 ayat 16
UU Nomor 17 Tahun 2003, telah harmonis dan
semuanya mengisyaratkan penggunaan basis akrual.

Kelima, penetapan pisah batas pengakuan belanja
pada basis kas antar paragraf yang ada dalam KKAP
belum seluruhnya harmonis dengan yang ada dalam
UU Nomor 17 Tahun 2003. KKAP paragraf 58 (c)
telah harmonis dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan
keduanya mengisyaratkan penetapan pisah batas
pengakuan belanja pada saat uang dikeluarkan dari
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
Akan tetapi, KKAP paragraf 40 menetapkan pisah
batas pengakuan belanja pada saat uang dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
pelaporan; sementara itu, KKAP paragraf 89
menetapkan pisah batas pengakuan belanja pada saat
uang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan, sedang untuk
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.

Keenam, penggunaan basis kas menuju akrual
dalam laporan keuangan tahun anggaran tahun 2008
akan bertentangan dengan UU nomor 17 tahun 2003
dan UU nomor 1 tahun 2004.
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