
Seminar Akuntansi Pemerintahan

Dari Kelas C

1. Mengapa menggunakan basis akrual, apa manfaat dan tujuannya bagi pemerintah?
a. Mengapa menggunakan basis akrual?

1) Amanat Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pemerintah wajib
menyelenggarakan akuntansi keuangan negara basis akrual penuh untuk pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja pada 2008. Karena belum siap, maka Pemerintah
PP 71/2010 menunda saat penerapan basis akrual hingga 2015. Maka tahun 2015
adalah momentum yang tepat untuk penerapan basis akrual sesuai amanat dari PP
71/2010.

2) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non
kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan
piutang sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan

3) Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan
biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation)

4) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan tentang
informasi asset dan kewajiban.

5) Akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif,
misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas

b. Apa manfaatnya?
1) basis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;
2) basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan mengevaluasi kemampuan

pemerintah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban
dan komitmen-komitmennya;

3) akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan
perubahan atas posisi keuangan tersebut;

4) memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan
mengelola sumber daya yang dimiliki;

5) berguna dalam melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah melalui service cost,
efisiensi, dan pencapaian kinerja

c. Apa tujuannya?
1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada penganggaran, akuntansi dan pelaporan
2) Meningkatkan pengendalian fiskal dan manajemen asset
3) Meningkatkan akuntanbilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh

pemerintah
4) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
5) Mereformasi sistem anggaran belanja
6) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

2. Perubahan unsur laporan keuangan akrual
Komponen Laporan Keuangan Basis Kas
Menuju Akrual Terdiri Dari :

Komponen Laporan Keuangan Basis Akrual
Terdiri Dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP SAL hanya disajikan oleh



Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan
konsolidasiannya.
LP SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebih awal;
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5) Lain-lain;
6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional
menyajikan pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2) Beban dari kegiatan operasional;
3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional (bila ada);
4) Pos luar biasa (bila ada); dan
5) Surplus/defisit-LO.

Laporan Peruabahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-
pos:
1) Ekuitas awal;
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya:
a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya;
b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.
3. Masalah pendapatan dan beban

a. Pendapatan
Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada
aliran masuk sumber daya ekonomi. Dan yang kedua adalah masih adanya Pendapatan-
LRA yang diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
oleh entitas pelaporan
Pemerintah Pusat:
1) Pendapatan Pajak
2) Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
3) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat,
lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak
dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan
manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah
2) Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

b. Beban
Pengakuan Beban



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.
1) Beban Pegawai
2) Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban atas pemakaian aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, atau atas barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

3) Beban Jasa
4) Beban Pemeliharaan
5) Beban Perjalanan Dinas
6) Beban Bunga
7) Beban Subsidi

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa
yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

8) Beban Hibah
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah dapat didefinisikan
sebagai "transfer yang dibuat pada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang
membuat transfer memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah atau tidak
untuk melakukan transfer, kondisi harus dipenuhi, jika ada, berapa banyak yang
akan ditransfer dan kepada siapa.

9) Beban Bantuan Sosial
10) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

11) Beban Transfer
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer pemerintah adalah
perpindahan uang dari sebuah pemerintahan kepada individu, organisasi, atau
pemerintahan lain dimana pemerintah yang melakukan transfer tidak:

- menerima barang atau jasa secara langsung sebagai imbalan, seperti yang akan terjadi dalam
transaksi pembelian / penjualan

- berharap akan dilunasi pada masa mendatang, seperti yang diharapkan dalam pinjaman, atau
- mengharapkan keuntungan finansial, seperti yang diharapkan dalam suatu investasi.

12) Beban Lain-lain
4. Isu akuntansi di Australia dan Selandia Baru

Selandia Baru
a. Latar Belakang

1) mengalami pembengkakan utang dari 21% hingga mencapai 57,2% dari tahun 1975-
1987.

2) kontrol input yang tersentralisasi, menyebabkan monopoli penyedia pengadaan
barang/jasa.

3) Tidak efisien dan efektifnya pengelolaan anggaran, anggaran digunakan untuk belanja
program yang kurang  tegas.

b. Upaya-upaya hingga berhasil menerapkan basis akrual
1) Fase Tradisional dan Manajerialis

a) Sebelum tahun 1985



b) akuntansi berbasis kas
2) Fase Marketisasi

a) Tahun 1986-1991
b) diperkenalkan sejumlah aplikasi umum untuk sektor publik

3) Fase Strategi Kolektif
a) Tahun 1992-1996
b) negara pertama yang berhasil membuat laporan keuangan seluruh pemerintah

dengan basis akrual penuh.
4) Fase Kapasitas Adaptif

a) Tahun 1997 s.d sekarang
b) Evaluasi yang mengidentifikasi kebutuhan akan penguatan kapasitas stratejik

Australia
a. Latar Belakang

1) Untuk pengambilan keputusan dan perencanaan penganggaran yang baik
2) Tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah
3) Permintaan investor

b. Upaya Hingga Berhasil
1) Periode 1986-1992. Menggunakan Kas Modifikasi.
2) Periode 1992-1994. Penggunaan basis akrual secara bertahap. Dalam waktu 3 tahun,

atau paling lambat tahun 1995, seluruh departemen harus sudah menggunakan basis
akrual.

3) Periode 1995 dst. Laporan Akrual Konsolidasi Percobaan (akrual penuh) dibuat oleh
Department of Finance and Deregulation (DOFAD)

Apa yang dapat diambil Indonesia
Big Bang

Keunggulan Kelemahan
Mendukung terjadinya perubahan budaya
organisasi

Beban kerja menjadi tinggi (SDM siap??)

Akrual dapat langsung diterapkan (tanpa
kehilangan momentum)

Tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang
mungkin timbul

Dapat menghindari risiko kepentingan Komitmen politik yang mungkin bisa berubah

Bertahap

Keunggulan Kelemahan
dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin
timbul dan cara penyelesaiannya selama masa
transisi

membutuhkan banyak sumber daya manusia karena
menerapkan dua basis secara paralel

basis kas masih dapat dilakukan secara paralel
untuk mengurangi resiko kegagalan

perubahan budaya organisasi tidak terjadi

hilangnya momentum penerapan akrual basis

Bertahap lebih realistis:
1) Reformasi Sistem Keuangan = Perubahan ke sistem akuntansi akrual
2) Langkah Pararel menghasilkan 2 Laporan (Basis Cash dan Akrual)
3) Penyempurnaan Sistem
4) SDM tidak Shock

5. Pendapat tentang hal-hal yang dilakukan agar transisi menuju akrual dapat berjalan dengan baik.
Dalam memilih kedua strategi tersebut, Indonesia juga harus memperhatikan dua kondisi, yaitu
a. Necessary condition, yaitu Koitmen Pimpinan, Kapasitas SDM, dan Dana
b. Sufficient condition, yaitu Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Reformasi Birokrasi, dan

Manajemen Resiko.
6. Beda tetap dan Beda waktu

Beda Tetap
Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan
penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam
negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan



berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) Menurut akuntansi komersial merupakan
penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung)
dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang.Misalnya:
1) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
2) Penghasilan dari hadiah undian
3) Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
4) Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
5) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
6) Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
7) Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri

Beda Waktu
Dalam aturan pajak beban penyusutan tidak dikecualikan hanya saja ditentukan metode yang
harus digunakan utk suatu tahun pajak dan harus konsisten. Akibat perbedaan metode yg
digunakan antara komersil dan fiskal akan mengakibatkan selisih pada tahun pajak tersebut.
Namun, perbedaan ini hanya masalah waktu saja.
Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan
ketentuan fiskal, misalnya
1) Metode penyusutan
2) Metode Amortisasi
3) Metode penilaian persediaan
4) Penyisihan piutang tak tertagih
5) Rugi-laba selisih kurs
6) Kompensasi Kerugian
7) Penyisihan bonus
8) Penyisihan imbalan kerja
9) Penyisihan biaya sengketa hukum

7. Bultek 06 tentang Akuntansi Piutang
Peristiwa yang Menimbulkan Piutang
a. Pungutan pendapatan negara/daerah

1) Piutang pajak
2) Piutang pendapatan negara/daerah selain pajak
3) Piutang dalam valuta asing

b. Perikatan
1) Pemberian pinjaman
2) Jual beli
3) Kemitraan
4) Pemberian fasilitas/jasa
5) Transaksi dibayar di muka

c. Transfer antar pemerintahan
d. Kerugian negara/daerah

1) TGR. Dikenakan oleh atasan langsung kepada non bendahara karena lalai atau
melawan hukum.

2) TP. Ditetapkan oleh BPK kepada bendahara karena lalai atau melawan hukum.
Pengakuan Piutang
Sebagaimana dikemukakan bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara
garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNBP, piutang pajak lainnya, baik untuk pusat
maupun untuk daerah. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan
pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai
piutang, yang erasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria
a. Telah diterbitkan Surat Ketetapan; dan/atau
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

8. Pengaruh beban dan pendapatan terhadap transaksi, minimal 5 transaksi.
Beban:
- Timbulnya kewajiban, berpengaruh menambah jumlah hutang.



- Terjadi konsumsi aset, berpengaruh mengurangi jumlah aset.
- Penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa, misalnya beban penyusutan, berpengaruh

mengurangi nilai buku aset dan sekaligus mengurangi pendapatan pada laporan Operasional.

Pendapatan:

- Timbulnya hak, berpengaruh menambah piutang sebagai hak untuk menagih.
- Adanya arus masuk sumber daya, berpengaruh menambah jumlah aset, misalnya kas.


