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  KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, modul 

Akuntansi Pemerintahan ini berhasil diselesaikan atas kehendakNya. Penyusun memulai 

modul ini dengan menyoroti peraturan akuntansi pemerintah dan beberapa reformasi 

akuntansi pemerintah di Indonesia. Modul ini merupakan irisan keilmuan akuntansi 

pemerintah yang di lengkapi dengan penjelasan tentang sistem akuntansi pemerintah dan 

standar akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini. Penjelasan di dalam modul akuntansi 

pemerintah ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin 

mempelajari secara mendalam tentang akuntansi pemerintah. Penyusun melakukan banyak 

pertimbangan untuk membuat modul, agar nantinya dapat menyajikan dan memenuhi 

kebutuhan pembaca.  

Penyusun membuka ruang diskusi, baik berupa pertanyaan, masukan maupun kritik. 

Karena menyadari bahwa ilmu harus mengalir dan tidak ada penyusunan modul yang 

sempurna. Semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

Banyuwangi, 20 September 2020 

 

 

Pramita Sukma Wardani 
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GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAN 

PERKEMBANGANNYA 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya akuntansi pemerintah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya perhatian kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

sektor pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, 

organisasi-organisasi pemerintah dan lembaga lainnya. Pada kondisi tersebut, terdapat adanya 

tuntutan transparansi dan akuntanbilitas publik atas dana-dana masyarakat yang telah dikelola 

lembaga pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana 

masyarakat, lembaga pemerintah perlu diatur dengan peraturan-peraturan. Regulasi atau 

peraturan itu, harus lebih bersifat mengikat dan lengkap dibandingkan dengan peraturan yang 

terdapat pada sektor komersial. Mengingat sifat dari sektor pemerintah dan sektor komersial 

sangat berbeda, salah satunya pengaruh dari masyarakat yang berhubungan dengan dana. 

Menurut Baswir (2000) Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan 

dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari 

laba. Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan 

informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan 

tersebut (Bahtiar Arif, dkk., 2002). 

Akuntansi pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah dan tentunya 

tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk adanya perkembangan 

akuntansi di Indonesia. Selain itu, sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, 

lembaga pemerintah sudah seharusnya mampu mempertanggungjawabkan output yaitu 

berupa laporan keuangan. Pada sektor pemerintah, laporan keuangan yang dibuat memiliki 

tujuan yang sama dengan sektor komersial yaitu bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan 

tersebut harus didasarkan pada peraturan atau standar akuntansi yang ada.  
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DASAR HUKUM AKUNTANSI PEMERINTAH 

 

Adapun dasar hukum yang mengatur akuntansi pemerintah, antara lain: 

1. UUD RI 1945 

2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

4. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat 

5. PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan 

6. PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 

7. PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah 

8. PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

9. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

10. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

11. PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah 

 

 

KARAKTERISTIK ORGANISASI PEMERINTAH 

 

Organisasi Pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komerisal. Hal 

ini, dikarenakan memiliki tujuan yang berbeda dan adanya pengaruh lingkungan yang 

berbeda. Pada organisasi pemerintah lebih bergerak pada lingkungan yang kompleks dan 

turbulence ( Mardiasmo, 2018:3).  
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Tabel 1.1 

Perbedaan sifat dan Karakteristik Organisasi Pemerintah dengan Organisasi Komersial 

 

Perbedaan Sektor Pemerintah Sektor Swasta 

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Perpajakan, retribusi, 

utang, obligasi 

pemerintah, laba 

BUMN/BUMD, 

penjualan aset 

negara,dsb 

Pembiayaan internal, modal sendiri, 

laba ditahan, penjualan aktiva, 

pembiayaan eksternal, utang bank, 

obligasi, penerbitan saham 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawabannya 

kepada masyarakat dan 

parlemen (DPR/DPRD) 

Kepada pemegang saham dan 

kreditur 

Struktur Organisasi Birokrasi, kaku dan 

hierarkis 

Fleksibel, datar, piramid, lintas 

fungsional 

Sistem Akuntansi - Cash basis 

- Cash toward accrual/ 

Cash Transitioning to 

accrual 

- Accrual basis 

Accrual basis 

Sumber: Mardiasmo (2018:10) 

 

1. Tujuan Organisasi 

Dalam tabel 1.1, tujuan organisasi pemerintah dan komersial sangatlah berbeda. Perbedaan 

tersebut lebih menonjolkan adanya perolehan profit (laba) dalam suatu organisasi.  

Organisasi pemerintah memiliki tujuan yaitu nonprofit motive, yang artinya tidak mencari 

laba atau keuntungan, tetapi lebih memaksimalkan pelayanan kepada publik seperti: 

pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penegakan hukum, keamanan dan 

keselamatan masyarakat, serta adanya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Disisi lain, 

organisasi pemerintah memperoleh dana dari public, oleh karena itu pemerintah memiliki 

kewajiban penuh terhadap penerimaan dan pengeluaran dana tersebut.  
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2. Sumber Pembiayaan 

Perbedaan yang sangat signifikan bisa dilihat dari sumber pembiayaan yang diterima oleh 

organisasi pemerintah dan komersial. Pada organisasi pemerintah sumber pendanaan, 

antara lain: perpajakan, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, 

penjualan aset negara dan lain sebagaimana. Sedangkan organisasi komersial, antara lain: 

pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, 

utang bank, obligasi, dan penerbitan saham.  

3. Pertanggungjawaban Organisasi 

Pertanggungjawaban organisasi pemerintah lebih kepada publik dan parlemen. Karena 

sumber dana yang digunakan oleh organisasi tersebut dari publik. Oleh sebab itu, 

kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian yang sangat penting dalam 

kinerja suatu pemerintah. Bila pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan output 

dari suatu dana tersebut, maka akan menimbulkan adanya ketidakpercayaan publik kepada 

pemerintah. Hal ini, akan berujung kepada pergantiaan pemerintah, reshuffle kabinet, 

penggatian penjabat dan lain sebagainya (Mardiasmo, 2018:13). Disisi lain, akan 

memberikan dampak yang negatif bagi negara atau daerah. Meningkatkan resiko investasi 

suatu negara, yang mengakibatkan investor enggan untuk berinvestasi.  

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pemerintah dan komersial sangat berbeda. Pada organisasi pemerintah 

bersifat birokrasi, kaku dan hierarkis. Sedangkan organisasi komesial atau swasta lebih 

bersifat fleksibel, datar, piramid, dan lintas fungsional. Hal ini, diakibatkan karena dalam 

organisasi pemerintah pengaruh politik yang sangat tinggi dibandingkan dengan organisasi 

komersial. Disisi lain, organisasi publik lebih kompleks dibandingkan swasta. Sebagai 

contoh, dalam organisasi swasta hanya berfungsi untuk menyediakan barang atau jasa 

kepada konsumen terkait kebutuhan dan permintaan. Tetapi dalam organisasi pemerintah, 

fungsi lebih beragam dan luas, seperti pemenuhan publik, keamanan dan keselamatan 

publik, pelayanan, mendistribusian penerimaan negara atau daerah, peraturan  dan 

penegakan hukum.  

5. Sistem Akuntansi 

Perbedaan lainya adalah sistem akuntansi. Terdapat tiga sistem akuntansi dalam organisasi 

pemerintah, antara lain: cash basis, cash toward accrual/ Cash Transitioning to accrual 

dan accrual basis. Sedangkan organisasi komersial hanya accrual basis. 
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AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM ILMU AKUNTANSI 

 

Akuntansi Pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang perkembangannya 

cukup pesat akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut di pengaruhi oleh tuntutan publik akan 

kinerja pemerintah karena dana yang sudah dikeluarkan. Akuntansi pemerintah sendiri, 

memiliki tujuan yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, regulasi sangat berperan 

penting di dalam akuntansi pemerintah salah satunya untuk sebagai batasan dalam kinerja 

suatu organisasi publik. Akuntansi pemerintah dalam ilmu akuntansi sangatlah berhubungan 

erat. Akuntansi terbagi menjadi dua, sektor profit dan nonprofit. Untuk sektor nonprofit, 

antara lain: akuntansi pemerintah, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan dan 

akuntansi organisasi nirlaba lainnya, yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Sedangkan 

yang mencari keuntungan salah satunya adalah akuntansi bisnis. 

 

PERKEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA 

 

Pada tahun 1952 istilah “akuntansi pemerintah” mulai dipakai. Pada waktu itu,  akuntansi 

pemerintah sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait 

dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan (Mardiasmo, 2018:20). 

Pada tahun 1970-an, akuntansi pemerintah mendapatkan banyak kritik dan serangan dari 

pendukung teori pembangunan radikal. Mereka ingin mempertanyakan kembali, peran dari 

akuntansi pemerintah dalam menggerakkan dan mempertahankan pembangunan. Disisi lain, 

akuntansi pemerintah dianggap tidak efisien dan lebih tertinggal dibandingkan dengan 

akuntansi bisnis. Kelemahan tersebut, membuat kedudukan akuntansi pemerintah menjadi 

semakin lemah, bahwasanya pembangunan lebih arahkan dan bekerjasama kepada sektor 

komersial (Mardiasmo, 2018:20). Akuntansi pemerintah dianggap banyak pengeluarkan 

finansial dibandingkan penerimaanya. Hal ini, mengakibatkan adanya kontradiksi didalam 

perekonomian dan pembangunan negara saat itu. 

Di tahun 1980-an, akuntansi pemerintah mengalami reformasi khususnya di negara-negara 

industri maju. Semua kritikan yang pernah dilontarkan oleh pendukung teori pembangunan 

radikal diselesaikan dan dijawab dalam perubahan tersebut. Berbagai perubahan dilakukan, 

misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing 

government dibanyak negara (Mardiasmo, 2018:20).  NPM dianggap paradigma baru 

manajemen pemerintah yang lebih menekankan pada control atas output kebijakan 

pemerintah dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap fungsi-fungsi pemerintah. Oleh 
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karena itu, NPM dapat diterima dalam akuntansi pemerintahan. Dengan adanya perubahan 

tersebut, terjadi pula perubahan yang lainnya dalam akuntansi pemerintahan. Sebagai contoh 

terjadinya perubahan sistem akuntansi dan akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi akrual 

(Mardiasmo, 2018:21).  

Pada tahun 1991 banyak negara yang melakukan perubahan sistem akuntansi pemerintahan, 

antara lain New Zealand, Jepang, Italia dan negara-negara eropa lainnya. Negara tersebut 

melakukan perubahan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan transparansi dan 

memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam akuntansi pemerintah (Mardiasmo, 2018:21).  

Di Indonesia sendiri, pemerintah melakukan perubahan seluruhnya terhadap sistem akuntansi 

pemerintahan pada tahun 2010.  Hal ini disempurkan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan revisi Peraturan 

Pemerintah No.24 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh dan tidak lagi menerapkan 

cash toward accrual yang selambat-lambatnya tahun 2015. 

 

 

 

 

TES KOMPETENSI 1 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

 

1. Sebutkan dan Jelaskan Perbedaan sifat dan Karakteristik Sektor Pemerintah dengan Sektor 

Swasta! 

2. Menurut saudara, apa yang membuat Indonesia melakukan perubahan sistem akuntansi 

pemerintahan! 

3. Jelaskan hubungan akuntansi pemerintah dengan ilmu akuntansi! 

4. Jelaskan dampak yang terjadi, apabila pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan 

output dari suatu dana yang dikeluarkan masyarakat/publik! 

5. Jelaskan pendekatan New Public Management (NPM) dalam akuntansi pemerintahan! 
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ANGGARAN NEGARA 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses penganggaraan merupakan proses yang sangat penting khususnya dalam suatu 

organisasi pemerintah dan komersial. Penganggaran dalam organisasi tersebut, memiliki 

peranan masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi dan tanggungjawab dalam 

pengelolaan dana.  

Di bab ini, akan dijelaskan bagaimana konsep anggaran negara dan pendekatan anggaran 

yang digunakan oleh pemerintah. Diharapkan pembaca dapat memahami dan mempelajari 

materi dalam modul akuntansi pemerintah.  

 

KONSEP ANGGARAN  

Menurut Mardiasmo (2018: 75) pengertian anggaran dan penggaran sangatlah berbeda. 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran adalah 

proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

organisasi akan melakukan penganggaran terlebih dahulu untuk membuat suatu anggaran.  

Proses penyusunan anggaran dalam sektor pemerintah merupakan proses yang menjadi 

sorotan publik. Mengapa? Karena bisa menjadi alat politik atau mengandung nuansa politik 

yang tinggi. Hal ini berbeda dengan penyusunan anggaran pada organisasi komersial yang 

mengandung politik relatif lebih rendah. Bagi organisasi pemerintah, anggaran tidak hanya 

sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana 

publik yang dibebankan kepadanya (Nordiawan dan Hertianti, 2014:70). 

 

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan suatu rencana 

finansial yang menyatakan (Nordiawan dan Hertianti, 2014:70): 

1. Rencana – rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat 

mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasi rencana tersebut. 

3. Perkiranaan sumber – sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta 

beberapa besar pemasukan tersebut 
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Terdapat aspek-aspek dalam anggaran pemerintah (Mardiasmo, 2018:76), antara lain: 

1. Aspek Perencanaan. 

2. Aspek Pengendalian 

3. Aspek Akuntabilitas Publik 

Ketiga aspek diatas, harus dilakukan dalam menyusun anggaran pemeritah. Aspek 

perencanaan merupakan awal dalam tahapan tersebut, karena berkaitan dengan pelaksanaan 

dan pelaporan anggaran pemerintah. Kedua, aspek pengendalian merupakan aspek yang harus 

diperhatikan karena berkaitan dengan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran atas dana 

masyarakat. Ketiga, aspek akuntabilitas publik merupakan aspek pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat terhadap dana yang sudah dianggarkan untuk pembangunan, 

pendidikan, pelayanan dan keselamatan masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya. 

  

PENTINGNYA ANGGARAN PEMERINTAH 

Anggaran pemerintah merupakan alat bagi pemerintah dalam mengarahkan dana yang sudah 

dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan adanya anggaran tersebut, penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah dapat terarah agar tercapainya tujuan bersama. Kesejahteraan masyarakat sangat 

ditentukan dalam pengambilan keputusan pembuatan anggaran pemerintah. Bilamana 

pemerintah tidak merencanaan anggaran sebaik mungkin, maka akan berdampak bagi 

masyarakat dan akhirnya membuat ketidaktenangan akan dana yang sudah dikeluarkan. Jika 

kesejahteraan dan keselamatan sudah tercapai,  masyarakat jelas akan merasakan ketenangan 

dan mengetahui arah dana dimasa yang akan datang.  

 

FUNGSI ANGGARAN PEMERINTAH 

Adapun beberapa fungsi anggaran pemerintah, antara lain: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. 

Perencanaan merupakan suatu proses organisasi dalam menentukan hal-hal yang ingin 

dicapai atau tujuan. Dengan adanya anggaran, pemerintah dalam mengetahui apa yang 

harus dilakukan terhadap dana masyarakat. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian. 

Anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran. Pengendalian dilakukan agar 

pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melebihi batas yang sudah ditentukan 

atau dianggarkan. Tanpa anggaran, pemerintah tidak akan bisa melakukan pemborosan 

atas dana publik. Bahkan anggaran dapat mengendalikan tindakan eksekutif dalam 

melakukan suatu pembelanjaan yang dinilai terlebih berlebihan.  
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3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. 

Anggaran dapat mengarahkan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat memprediksi 

dan mengestimasi dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan dan 

pengeluaran di suatu organisasi. 

4. Anggaran sebagai alat politik. 

Anggaran tidak lepas dari suatu bentuk politik. Keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaan anggaran dapat menggambarkan kredibilitas organisasi pemerintah. 

Komitmen terhadap dana masyarakat serta program-program yang dibuat oleh pemerintah, 

secara langsung dapat di lihat dalam anggaran. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran harus 

memiliki pengetahuan politik, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang manajemen 

keuangan khususnya di dalam organisasi pemerintah. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. 

Melalui anggaran, semua bagian dalam suborganisasi pemerintah dapat mengetahui apa 

yang harus dilakukan dalam setiap bagian unit.  

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. 

Anggaran merupakan suatu alat yang efektif dalam pengendalian dan penilaian kinerja. 

Apakah suborgansasi telah berhasil dalam pencapaian target, hal itu dapat diidentifikasi 

dalam anggaran.  

9. Anggaran sebagai alat motivasi. 

Anggaran dalam digunakan sebagai alat motivasi bagi pegawai organisasi, agar mereka 

lebih bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapat target dan tujuan organisasi. 

Target tersebut hendaknya tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah untuk 

dilaksanakan.  

 

JENIS ANGGARAN PEMERINTAH 

Menurut Mardiasmo (2018:82), jenis anggaran dibagi menjadi dua: 

1. Anggaran Operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan 

operasi sehari-hari, yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Pengeluaran dalam 

anggaran operasional akan dilakukan rutin setiap tahun dan jumlahnya relatif kecil. 

2. Anggaran Modal 

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. 

Belanja modal manfaatnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan anggaran operasional 

yaitu melebihi satu tahun anggaran. Pembelanjaan tersebut akan menambah jumlah aset 
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atau kekayaan suatu organisasi pemerintah. Oleh karena itu, anggaran modal harus 

dipertimbangan sebaik mungkin karena jumlahnya yang relatif lebih besar. 

 

SIKLUS ANGGARAN 

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi pemerintah 

pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan 

 

 

Gambar 2.1  

(Nordiawan dan Hertianti, 2014:73) 

 

 

PENDEKATAN ANGGARAN PEMERINTAH 

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran organisasi. 

Setiap organisasi, harus memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan organisasi yang 

dijalankan.  

1. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang sering digunakan di negara 

berkembang salah satunya Negara Indonesia. Cara membuat anggaran dengan 

menggunakan pendekatan ini adalah mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang akan 

dilaksanakan oleh suatu organisasi (Nordiawan dan Hertianti, 2014:79). Jenis belanja yang 

memiliki karakteristik dan kesamaan bisa di kelompokan  dalam jenis belanja tertentu.  

Terdapat ciri-ciri pendekatan tradisional (Nordiawan dan Hertianti, 2014:80): 

Persiapan 

Persetujuan 

Administrasi Pelaporan 

Pemeriksaan 
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a) Disusun berdasarakan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga 

bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja suatu organisasi. 

b) Bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. 

c) Umumnya bersifat incremental. 

  

Contoh penyusunan anggaran dalam pendekatan tradisional 

 

Tabel 2.1 

Contoh anggaran pendekatan tradisional 

 

Uraian Besarnya 

Belanja Gaji Rp10.000.000 

Belanja Barang Rp12.000.000 

Belanja Makanan dan Minuman Rp  9.000.000 

Belanja Perjalanan Dinas Rp  6.000.000 

Belanja Rapat Rp  4.500.000 

Belanja Lain-lain Rp  2.000.000 

Jumlah Rp43.500.000 

 

Pendekatan tradisional akan pengelompokan belanja organisasi berdasarkan karakteristik 

dan kesamaaan tertentu. Hal ini dapat mempermudah dalam mengendalikan pengeluaran 

yang lebih baik. Oleh sebab itu, ditabel selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci tentang 

belanja organisasi dengan menggunakan pendekatan tersebut. 
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Tabel 2.2 

Perincian anggaran pendekatan tradisional 

 

Uraian Jumlah Total 

Belanja Gaji   

Kepala bagian Rp4.000.000  

Staff Administrasi Rp2.000.000  

Bagian Keuangan Rp2.500.000  

Bagian keamanan Rp1.500.000 Rp10.000.000 

Belanja Barang   

Peralatan kantor Rp6.000.000  

Peralatan keamanan Rp4.000.000  

Lain-lain Rp2.000.000 Rp12.000.000 

Belanja Minuman dan Makanan  Rp  9.000.000 

Belanja Perjalanan Dinas  Rp  6.000.000 

Belanja Rapat  Rp  4.500.000 

Belanja Lain-lain  Rp  2.000.000 

Total Anggaran  Rp43.500.000 

 

Anggaran tradisional suatu organisasi, dianggap berhasil atau tidak apabila pada akhir 

tahun anggaran tersebur mampu menghabiskan jumlah anggaran yang sudah ditentukan. 

Karena jika anggaran habis, maka semua program yang direncanakan telah berhasil 

dilaksanakan. Namun, apabila pada akhir tahun anggaran masih banyak yang tersisa, maka 

organisasi tersebut dianggap tidak berhasil dan memiliki kinerja yang tidak bagus. Oleh 

sebab itu, pendekatan dengan menggunakan tradisional lebih mengharuskan pengeluaran 

seimbang dengan penerimaan dana masyarakat. 

 

Nordiawan dan Hertianti, 2014:81 menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dengan 

menggunakan pendekatan tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu bentuknya 

sederhana dan mudah dipersiapkan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, 

antara lain: 

a) Terpaku pada sumber daya yang telah ada sebelumnya. 



13 
 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
 

b) Akuntabilitas dipusatkan pada suatu konsep yang hanya mengacu pada nilai uang dan 

bukan pada hasil atau manfaat suatu program. 

c) Tidak mampu memberikan informasi yang cukup untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas kegiatan organisasi. 

d) Kebanyakan pos-pos anggaran tidak diharuskan memiliki dasar atau alasan. 

e) Laporan anggaran yang dihasilkan tidak banyak memuat data keuangan yang berguna 

dalam perencanaan, penyusunan program dan evaluasi kegiatan organisasi. 

f) Tidak menyediakan informasi yang memungkinkan pengalokasian sumber daya yang 

bijaksana. 

g) Mendorong pengambilan keputusan yang salah. 

2. Pendekatan Kinerja. 

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang 

terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan karena tidak adanya tolak ukur 

yang digunakan dalam mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Pendekatan kinerja lebih mengutamakan hasil yang akan dicapai setelah melakukan 

program organisasi. 

Terdapat ciri-ciri pendekatan tradisional, antara lain: 

a) Mengelompokan anggaran berdasarkan program atau aktivitas. 

b) Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan program atau aktivitas tersebut.  

 

Contoh penyusunan anggaran dalam pendekatan kinerja. 

 

Tabel 2.3 

Contoh anggaran pendekatan kinerja Dinas PU Kabupaten X 

 

Uraian Anggaran Realisasi Indikator Kinerja 

Program perbaikan drainase   Ketinggian 

genangan air pada 

saat hujan lebat 

berkurang hingga 

75% 

Belanja gaji Rp5.000.000 Rp4.000.000 

Belanja peralatan Rp8.000.000 Rp8.000.000 

Belanja makanan dan minuman Rp3.000.000 Rp3.000.000 

Belanja perjalanan  Rp4.000.000 Rp4.000.000 

Jumlah Rp20.000.000 Rp19.000.000 
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Perbaikan jalan di tempat 

wisata 

  Pendapatan sektor 

pariwisata 

meningkat hingga 

85% 

Belanja gaji Rp4.000.000 Rp5.000.000 

Belanja peralatan Rp5.000.000 Rp6.000.000 

Belanja makanan dan minuman Rp3.500.000 Rp2.000.000 

Belanja perjalanan  Rp2.000.000 Rp1.500.000 

Belanja lain-lain Rp1.500.000 Rp1.500.000 

Jumlah Rp16.000.000 Rp16.000.000 

Total  Rp36.000.000 Rp35.000.000  

 

Pada tabel 2.3, dapat anda lihat bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program bukan 

ditentukan dari habisnya anggaran, tetapi dilihat dari pencapaian indikator kinerja dalam 

setiap program organisasi. Walaupun total realisasi lebih rendah dibandingkan anggaran 

organisasi, kinerja Dinas PU dianggap baik. Karena tolak ukur ketinggian genangan air 

berkurang hingga 75% dan adanya peningkatan pendapatan sektor pariwisata di kabupaten 

tersebut.  

 

 

TES KOMPETENSI 2 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

 

1. Menurut saudara, mengapa nuansa politik di sektor pemerintah lebih tinggi dibandingkan 

sektor komersial! 

2. Jelaskan latar belakang munculnya pendekatan kinerja dalam penyusunana anggaran 

pemerintah! 

3. Sebutkan contoh anggaran operasional dan anggaran modal! 

4. Salah satu ciri pendekatan tradisional adalah memiliki sifat incremental. Jelaskan maksud 

bersifat incremental! 

5. Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja, menyimpulkan bahwa 

keberhasilan ditentukan dari pencapaian indikator kinerja. Walaupun total realisasi lebih 

rendah dibandingkan anggaran organisasi. Pertanyaannya,  jika total realisasi lebih tinggi 

dibandingkan total anggaran, namun pencapaian indikator kinerja tinggi, apakah kinerja 

pemerintah bisa dikatakan baik. Jelaskan argumen saudara! 
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PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan negara dan daerah mengikuti ketentuan tentang peraturan pemerintah 

dalam bidang keuangan. Dalam suatu organisasi, pengelolaan keuangan pada dasarnya 

merupakan proses yang melibatnya orang-orang untuk menentukan, mengidentifikasi, 

menganalisis dan bersama – sama mencapai tujuan organisasi. Pencapaian ini tidak lepas dari 

peran pengelolaan keuanga negara dan daerah yang harus dijalankan dengan baik.  

Di bab ini, akan dijelaskan bagaimana pengelolaan keuangan negara dan daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah serta pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan negara dan daerah. Diharapkan pembaca dapat memahami dan 

mempelajari materi dalam modul akuntansi pemerintah.  

 

PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 

 

Peraturan Perundang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan 

bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan 

keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan kepada publik. Sedangkan pengelolan keuangan daerah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah yang 

menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggarakan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 

dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kegiatan 

dalam Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.  

Undang-undang keuangan negara merupakan peraturan yang sangat penting untuk reformasi 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia, karena dengan adanya peraturan tersebut 

memberikan perubahan dalam ketentuan keuangan negara. Perubahan dimulai dengan 

pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan 

negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, 
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pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan 

Lembaga, susunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah, ketentuan 

mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, penetapan bentuk dan batas 

penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang mengacu 

pada standart akuntansi pemerintah yang ada di Indonesia. Hal-hal tersebut, merupakan 

reformasi yang dilakukaan secara bertahap dalam keuangan negara.  

Adanya regulasi atau peraturan-perundangan, nantinya akan dijadikan sebagai pedoman 

dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah 

memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada publik tentang dana yang sudah 

digunakan untuk pembangunan dan program yang sudah berjalan. Oleh sebab itu, 

pengelolaan keuangan negara dan daerah harus lengkapi dengan Peraturan yang digunakan 

sebagai dasar dalam menjalankan tugas pemerintahan.  

 

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam Pasal 2 mengatur 

tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka, meliputi:  

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan 

pinjaman. 

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan 

membayar tagihan pihak ketiga. 

3. Penerimaan Negara. 

4. Pengeluaran Negara. 

5. Penerimaan Daerah. 

6. Pengeluaran Daerah. 

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. 

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan/atau kepentingan umum. 

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah. 

 

 



17 
 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH. 

 

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 

2003 tentang keuangan negara dalam Pasal 6, yang menjelaskan bahwa: 

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara 

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 

2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : 

a) Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah 

dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 

b) Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 

c) Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah 

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

d) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. 

 

Pemegang kekuasan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 

12 tahun 2019 Pasal 4, menjelaskan bahwa: 

1. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili 

Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

2. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kewenangan: 

a) Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

b) Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama. 

c) Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD. 

d) Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. 

e) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. 

f) Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. 
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g) Menetapkan KPA. 

h) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

i) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

j) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang 

Daerah. 

k) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran. 

l) Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

m) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH. 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi 

pemerintah yang telah diterima secara umum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara, khususnya pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 menjelaskan tentang bentuk 

pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa: 

1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 

 

Bentuk pertanggung jawaban keuangan daerah ada di Pasal 31 Undang-Undang keuangan 

Negara menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya 
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meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

 

 

PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan 

agar terlaksana dengan baik atau sesuai dengan rencana. Apakah perencanaan yang telah 

disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Disisi lain pengawasan juga 

dilakukan agar program yang sedang atau sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Pengawasan dapat dilakuakn dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak 

langsung serta preventif dan represif. Pengawasan secara langsung dilakukan secara pribadi 

dengan mengamati, meneliti, memeriksa sendiri segala bentuk objektif. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang telah diterima 

dari pelaksanaan rencana yang sudah dijalankan. Kedua Pengawasan preventif yang 

dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan 

melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempatkan atau biasa dikenal 

dengan inspeksi.  

Pengawasan keuangan negara dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa 

pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah secara internal dilakukan oleh  

Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan 

pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-

masing. Pengawasan keuangan negara oleh BPK dilakukan melalui pemeriksaan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E UUD 1945. Adapun pengawasan yang dilakukan 

oleh DPR antara lain dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan APBN dan pembahasan 

laporan.  
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TES KOMPETENSI 3 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

 

1. Dalam Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan kepada publik. Jelaskan maksud dari 

pernyataan berikut! 

2. Sebutkan dan jelaskan hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan 

pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara! 

3. Sebutkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan 

negara! 

4. Bagaimana perlakuaan untuk pegawai negeri yang tidak memenuhi kewajiban terkait 

dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah! 

5. Menurut saudara, seberapa penting pengawasan yang harus dilakukan dalam pengelolaan 

keuangan negara dan daerah! 
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STANDAR AKUNTANSI 

 

 

PENDAHULUAN 

Standar akuntansi merupakan hal yang sangat relevan dalam praktik-praktik akuntansi di  

organisasi. Bukan hanya itu aja, standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin 

konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai, 

secara otomatis akan menimbulkan adanya implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas 

dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta akan 

menyulitkan dalam proses audit. Oleh karena itu, standar akuntansi memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menjaga keseragaman laporan keuangan. 

Di bab ini, akan dijelaskan bagaimana perkembangan standar akuntansi, standar akuntansi 

dalam sektor pemerintah serta mengidentifikasi perbandingan antara SAP lama dan baru. 

Diharapkan pembaca dapat memahami dan mempelajari materi dalam modul akuntansi 

pemerintah.  

 

PENGERTIAN STANDAR AKUNTANSI 

Menurut Mardiasmo (2018:186) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip 

yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan 

pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi 

merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Proses 

dalam pembuatan standar akuntansi merupakan hal yan harus diperhatikan, karena 

berhubungan dengan komponen, peraturan, tata cara, kewajiban dalam penyusunan laporan 

keuangan. Disisi lain, pembuatan standar akuntansi mungkin memiliki manfaat bagi suatu 

pihak, namun ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dan tidak diuntungkan dari 

pembuatan dan pelaksanaan standar tersebut. Oleh karena itu, standar akuntansi diharapkan 

dapat memberikan keuntungan dan manfaat dari berbagai faktor oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Di Indonesia sendiri, beberapa upaya telah dilakukan dalam pembuatan standar akuntansi, 

baik dalam organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Untuk organisasi swasta telah 

dikeluarkannya standar akuntansi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dalam organisasi pemerintah dikeluarkannya standar 

akuntansi pemerintah (SAP) oleh pemerintah di Indonesia sendiri. Dengan adanya standar 
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tersebut, maka organisasi swasta dan organisasi pemerintah dapat mengetahui prinsip-prinsip 

yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. 

Pada lingkup internasional, telah terdapat standar bagi organisasi pemerintah yang disusun 

oleh International Federation of Accountants (IFAC). Standar yang dimaksud adalah 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS sendiri merupakan 

standar yang menjadi acuan bagi semua negara dalam membuat standar organisasi 

pemerintah di negara masing-masing (Nordiawan dan Hertianti, 2014:27). 

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS (IPSAS) 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) atau lebih dikenal dengan sebutan 

(Standar Akuntansi Internasional Sektor Publik) merupakan standar akuntansi untuk jenis 

entitas sektor publik yang telah dikembangkan oleh International Public Sector Accounting 

Standards Board (IPSASB). IPSASB sendiri merupakan badan yang sudah lama bernaung di 

bawah International Federation of Accountants (IFAC), sebuah organisasi yang khusus untuk 

profesi akuntansi pada tingkatan internasional yang telah didirikan pada tahun 1977. 

Keberadaan IPSASB sendiri bermula ketika mulai adanya kesadaran akan manfaat nyata dari 

informasi akuntansi keuangan yang masih sangat konsisten dan tidak terbandingkan 

(comparable) lintas jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, 

yang diharapkan nantinya akan banyak memainkan sebagai peran kunci utama agar dapat 

merealisasikan banyak dari manfaat tersebut. 

Tujuan IPSAS menurut Nordiawan dan Hertianti, 2014:29) antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. 

2. Menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh 

entitas sektor publik. 

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. 

 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) 

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik di 

pusat maupun di daerah. SAP ini ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diterapkan untuk entitas 

pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  
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Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah, antara 

lain: 

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan. 

PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran. 

PSAP 03 Laporan Aliran Kas. 

PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan. 

PSAP 05 Akuntansi Persediaan. 

PSAP 06 Akuntansi Investasi. 

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap. 

PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. 

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban. 

PSAP 10 Koreksi Kesalahan. 

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. 

 

Perkembangan terbaru dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah diberlakukanya basis 

akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut 

harus dijalankan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang ditetapkan. 

 

 

 

PERBANDINGAN  PP NOMOR 24 TAHUN 2005 DENGAN PP NOMOR 71 TAHUN 

2010 

Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan orang-orang yang berkepentingan. 

Penyusunan laporan keuangan sendiri khususnya di organisasi pemerintah, baik pemerintah 

pusat dan daerah telah melakukan adanya reformasi. Perubahan tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005. Tujuan umum disusunya dan disajikan peraturan pemerintah yang terbaru 

adalah pergantian basis kas menjadi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah.  

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 24 tahun 2005 meliputi Kerangka 

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan., Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Rincian PP No. 24 Tahun 2005, sebagai berikut: 
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1. Kerangkan Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan  

3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran  

4. PSAP 03 Laporan Arus Kas  

5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan  

6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

7. PSAP 06 Akuntansi Investasi  

8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap  

9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan  

10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 16  

11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.  

12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian  

13. Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat  

14. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah  

15. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi. 

16. Buletin Teknis No. 05 Tentang Buletin teknis Penyusutan.  

17. Buletin Teknis No. 04 tentang Penyajian dan pengungkapan belanja Pemerintah. 

18. Buletin teknis No.06 tentang Akuntansi Piutang  

19. Buletin teknis No. 07 tentang Akuntansi dana bergulir  

20. Buletin teknis 08 tentang Akuntansi Utang  

21. Buletin teknis 09 tentang Akuntansi Aset tetap.  

Standar Akuntansi pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010, antara lain:  

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah  

2. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan  

3. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran  

4. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas  

5. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan  

6. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan  

7. PSAP Nomor 06 tentang tentang akuntansi investasi  

8. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap  

9. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan  

10. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban  
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11. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan 

Peristiwa Luar Biasa.  

12. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian  

13. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.  

 

Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada International Public Sector 

Accounting Standard (IPSAS), dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi 

Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan bukan sesuatu yang statis tetapi akan terus 

berkembang mengikuti perkembangan praktik akuntansi dan teori yang ada. 

 

Komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan 

anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Komponen Laporan Keuangan 

PP No.24 tahun 2005 

(Basis Kas menuju Akrual) 

PP No.71 Tahun 2010 

(Basis Akrual) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) 

Laporan Arus Kas Neraca 

CALK Laporan Arus Kas 

 
Laporan Operasional 

 
Laporan Perubahan Ekuitas 

 
CALK 
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Tabel 4.2 

Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP 71 Tahun 2010 

PP Nomor 24 Tahun 2005 PP Nomor 71 Tahun 2010 

LAPORAN PERUBAHAN SAL 

Tidak ada laporan tersendiri 

LAPORAN PERUBAHAN SAL 

Laporan Perubahan 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. 

NERACA 

Ekuitas Dana terbagi; 

1. Ekuitas Dana Lancar: selisih antara 

aset lancar dan kewajiban jangka 

pendek, termasuk sisa lebih 

pembiayaan anggaran/saldo anggaran 

lebih. 

2. Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan 

kekayaan pemerintah yang tertanam 

dalam investasi jangka panjang, aset 

tetap, dan aset lainnya, dikurangi 

dengan kewajiban jangka panjang. 

3. Ekuitas Dana Cadangan: 

mencerminkan kekayaan pemerintah 

yang dicadangkan untuk tujuan 

tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

NERACA 

Hanya Ekuitas, yaitu  kekayaan bersih 

pemerintah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal 

laporan. 

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo 

akhir ekuitas pada Laporan Perubahan 

Ekuitas. 

 

LAPORAN ARUS KAS 

Disajikan oleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan. 

Arus masuk dan keluar kas 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan, dan non anggaran 

LAPORAN ARUS KAS 

Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum. 

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris 

LAPORAN KINERJA KEUANGAN 

Bersifat optional 

Disusun oleh entitas pelaporan yang 

LAPORAN OPERASIONAL 

Merupakan Laporan Keuangan Pokok 

Menyajikan pos-pos sebagai berikut: 
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menyajikan laporan berbasis akrual 

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos 

: 

1. Pendapatan dari kegiatan operasional. 

2.  Beban berdasarkan klasifikasi 

fungsional dan klasifikasi ekonomi. 

3.  Surplus atau defisit. 

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. 

5. Surplus/defisit-LO. 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Bersifat optional 

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-

pos: 

1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran. 

2. Setiap pos pendapatan dan belanja 

beserta totalnya seperti diisyaratkan 

dalam standar-standa lainnya, yang 

diakui secara langsung dalam ekuitas. 

3.  Efek kumulatif atas perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan yang mendasar diatur dalam 

suatu standar terpisah . 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Merupakan Laporan Keuangan Pokok 

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: 

1. Ekuitas awal. 

2. Surplus/defisit-LO pada periode 

bersangkutan. 

3. Koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: 

koreksi kesalahan mendasar dari 

persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan perubahan nilai 

aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4. Ekuitas akhir. 

CALK 

Pada dasarnya hampir sama dengan 

Peraturan Pemerintah terbaru. 

CALK 

Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan 

komponen laporan keuangan  yang berbeda 

dengan Peraturan Pemerintah lama. 

 

 

TES KOMPETENSI 4 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

 

1. Apa yang menjadi harapan setelah adanya penerbitan PP 71 Tahun 2010 ? 

2. Menurut saudara, bagaimana dengan adanya penerbitan PP 71 Tahun 2010. Apakah 

standar tersebut sudah membantu adanya laporan keuangan yang ada di sektor 

pemerintah? 

3. Sebutkan yang mendasari adanya perbedaan antara PP 24 tahun 2005 dan PP. 71 Tahun 

2010? 

4. Apakah PP 71 Tahun 2010 diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan 

negara/daerah? 

5. Apa yang menjadi acuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah? 
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SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 

 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan sistem akuntansi pemerintah, baik negara maupun daerah akan bergantung pada 

peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan. Sistem akuntansi pemerintah diharapkan 

memiliki sifat akuntabilitas dan transparansi, karena berhubungan dengan dana yang telah 

dikeluarkan oleh masyarakat. Pemerintah sendiri telah melakukan reformasi dalam sistem 

akuntansi dan dibuktikan dengan perkembangan yang cukup signifikan sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

Di bab ini, akan dijelaskan bagaimana ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat dan 

daerah. Diharapkan pembaca dapat memahami dan mempelajari materi dalam modul 

akuntansi pemerintah.  

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 

Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat berlaku untuk seluruh unit organisasi pada 

Pemerintah Pusat  dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 

dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari 

APBN  serta  pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Adapun yang tidak 

termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal 

dari APBD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Perseroan dan Perusahaan 

Umum. 

Terdapat beberapa tujuan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP), antara lain: 

1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan 

dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek 

akuntansi yang diterima secara umum. 

2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan 

keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai 

dasar  penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk 

tujuan akuntabilitas. 
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3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan 

Pemerintah Pusat secara keseluruhan. 

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. 

 

Terdapat Kerangka dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan subsistemnya, 

sebagai berikut: 

Dalam SAPP dibagi menjadi 2 subsistem: 

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). 

Sistem Akuntansi Pusat adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN). Dimana terdiri dari beberapa subsistem, 

yaitu: 

a) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) 

- Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) 

- Sistem Akuntansi Umum (SAU) 

b) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) 

c) Sistem Akuntansi Investansi Pemerintah (SA-IP) 

d) Sistem Akuntansi Penerusah Pinjaman (SA-PP) 

e) Sistem Akuntansi Transfer Daerah (SA-TD) 

f) Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP) 

g) Sistem Akuntansi Transfer Khusus (SA-TK) 

h) Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) 

2. Sistem Akuntansi Instansi 

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan 

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

Kementerian Negara/Lembaga. 

Terdapat beberapa subsistem SAI (Nordiawan dan Hertianti, 2014:197) , antara lain: 

1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK): Menghasilkan informasi mengenai laporan 

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan milik 

kementerian/instansi. 

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN): Serangkaian prosedur yang 

saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan 
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informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan 

manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku. 

3. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP):  

Prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi 

keuangan pusat pada kementerian negara/lembaga dan menteri keuangan sebagai 

pengguna anggaran. 

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)  adalah serangkaian prosedur manual maupun 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan posisi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang dilaksanakan berdasarkan 

peraturan yang berlaku. Terdapat dua subsistem dalam SAPD, antara lain: 

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) 

SAPD merupakan tanggungjawab  Penjabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). 

Tugas dari PPKD ialah mencatat transaksi transaksi yang dilakukan pada level Pemerintah 

Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi 

pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. 

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

SKPD merupakan tanggungjawab Penjabat Penatausahaan Keuangan Daerah-PPKD. 

Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan. 

 

Menurut Nordiawan dan Hertianti, 2014: 202 dalam kontruksi keuangan negara, terdapat dua 

jenis satuan kerja yaitu SKPD dan SKPKD. Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang 

terjadi SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: 

1. Transkasi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja. 

2. Transkasi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah. 
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SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi pemda (PPKD) 

(Nordiawan dan Hertianti, 2014: 202) 

 

 Pendapatan Belanja Pembiayaan 

Satuan 

Kerja 

Pendapatan Pajak Belanja Pegawai  

Pendapatan Retribusi Belanja Barang dan Jasa  

Lain-lain pendapatan yang 

sah 

Belanja Modal  

Pemerintah 

Daerah 

Dana Perimbangan Belanja bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan, belanja tidak 

terduga. 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Lain-lain pendapatan yang 

sah 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

 

TES KOMPETENSI 5 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

 

1. Sebutkan dan Jelaskan subsistem dalam SAPP! 

2. Jelaskan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah! 

3. Sebutkan pihak-pihak yang mengelola keuangan negara! 

4. Jelaskan mekanisme dalam sistem akuntansi pusat (SiAP)! 

5. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD? 

 

 



iv 
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