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Kata Pengantar

Modul ini merupakan salah satu dari serangkaian modul pada Program

Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah (PPAKD) yang diselenggarakan oleh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Modul ini disusun dalam 6 bab, yaitu:

1. Pendahuluan

2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Peranagkat daerah (SKPD)

3. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD

4. Prosedur akuntansi belanja di SKPD

5. Prosedur akuntansi aset di SKPD

6. Prosedur akuntansi non kas di SKPD.

Modul ini telah disusun secara maksimal, namun demikian kami yakin

masih banyak kekurangan yang memerlukan perbaikan. Untuk itu kami mohon

kesediaan pembaca untuk menyampaikan saran, kritik atau pendapat guna

penyempurnaan modul ini.

Akhirnya kami sampaikan semoga modul ini bermanfaat dan dapat

berguna bagi para pembaca.

Jakarta, .......Agustus 2010

Kepala Pusdiklat KNPK
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini berisi penjelasan tentang prosedur-prosedur akuntansi yang

membentuk sistem akuntansi di SKPD, termasuk dokumen sumber yang

digunakan, buku-buku yang dapat digunakan serta jurnal-jurnal sederhana yang

diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan agar dapat memahami modul ini

dengan mudah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat sebaiknya sudah memahami

prosedur pendapatan dan belanja di SKPD terlebih dahulu.

2. Pahami pengertian dan jenis-jenis pendapatan; belanja; aset; dan transaksi

non kas di SKPD.

3. Pahami Pengertian sistem akuntansi di SKPD dan prosedur-prosedur

akuntansi yang membentuknya.

4. Pahami dokumen sumber dan buku-buku yang dapat digunakan dalam

prosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedur

akuntansi aset; dan prosedur akuntansi non kas di SKPD.

5. Pahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam prosedur akuntansi

pendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedur akuntansi aset; dan

prosedur akuntansi non kas.

Pembelajaran modul ini sebaiknya dilakukan dengan alat peraga berupa

transparansi, contoh-contoh sederhana dan simulasi pelaksanaan seluruh

prosedur akuntansi secara kelompok. Diharapkan dalam waktu 18 jam pelajaran

para peserta diklat dapat melaksanakan seluruh prosedur akuntansi di SKPD

yang ada dalam modul ini dengan baik. Evaluasi keberhasilan pembelajaran

dapat dilakukan melalui latihan yang penilaiannya dilakukan secara bersama

oleh seluruh peserta diklat dengan dipandu oleh instruktur.

Dalam pembelajaran ini instruktur berperan sebagai pemberi materi

sebesar 40% yaitu dengan menggunakan metode ceramah; sebagai fasilitator

diskusi kelompok sebesar 40%, yaitu sebagai pemandu dalam simulasi

pelaksanaan seluruh prosedur akuntansi secara kelompok; dan sebagai

fasilitator evaluasi keberhasilan pembelajaran sebesar 20%, yaitu memfasilitasi

pelaksanaan latihan berikut penyelesaiannya.
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PETA KONSEP SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI SKPD

Sistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan, di SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari prosedur-prosedur

akuntansi  berikut ini:

1. Prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses baik manual

maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan

penyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sistem dan Prosedur Akuntansi
SKPD

Prosedur
Akuntansi

Pendapatan

Prosedur
Akuntansi

Nonkas

Prosedur
Akuntansi

Aset

Prosedur
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2. Prosedur akuntansi belanja, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun

terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Prosedur akuntansi belanja

di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi belanja dengan UP/GU, prosedur

akuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja Ls.

3. Prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun

terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas

perolehan,  rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap

aset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiri

dari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya.

Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus

dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan

dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Prosedur akuntansi aset lainnya

merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi

terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan

dan dilaporkan di neraca secara seragam.

4. Prosedur akuntansi non kas.

Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang

tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi

kas. Prosedur-prosedur akuntansi non kas di SKPD meliputi:

1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan, yaitu  prosedur akuntansi yang

dimaksudkan untuk membukukan tindakan pembetulan akuntansi agar

pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai

dengan yang seharusnya.

2. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual, yaitu

prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan hak (aset)

atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul, meskipun

transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi.

3. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka

menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, yaitu prosedur akuntansi
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yang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun

tertentu  dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.

4. Prosedur akuntansi jurnal penutup, yaitu prosedur akuntansi yang

dimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhir

periode akuntansi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran

/pengguna barang, yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri dari sekretaris

daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi

pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap Pengguna Anggaran di

lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada Entitas Pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut

dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pembahasan sistem dan prosedur akuntansi di SKPD dalam modul ini

terdiri dari prosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedur

akuntansi aset; dan prosedur akuntansi non kas. Prosedur akuntansi aset

meliputi prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya.

Prosedur akuntansi nonkas meliputi: prosedur akuntansi koreksi kesalahan;

prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual; prosedur akuntansi

penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan

pada akhir tahun; dan prosedur akuntansi jurnal penutup.

B. Prasyarat Kompetensi
Peserta diklat ini diharapkan sudah memahami prosedur pendapatan dan belanja

di SKPD.

C. Standar Kompetensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu

melaksanakan prosedur akuntansi di SKPD.
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D. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu:

1. Melaksanakan  prosedur akuntansi pendapatan di SKPD

2. Melaksanakan prosedur akuntansi belanja di SKPD

3. Melaksanakan  prosedur akuntansi aset dan  prosedur akuntansi di SKPD

4. Melaksanakan  prosedur akuntansi non kas di SKPD.

E. Relevansi Modul
Mata pelajaran ini penting untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat

dalam menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi di SKPD. Modul ini

dapat bermanfaat bagi peserta diklat yang sedang atau akan bertugas sebagai

pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagai salah satu acuan dalam

melaksanakan tugas terkait.
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BAB II
KEGIATAN BELAJAR I

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

Indikator Keberhasilan:
Setelah melaksanakan kegiatan belajar I, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan tujuan pembentukan sistem dan prosedur  akuntansi

SKPD
2. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pendapatan di SKPD
3. Menjelaskan bentuk pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan

bukti-bukti pendukungnya
4. Menjelaskan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD
5. Menjelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD
6. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan di

SKPD
7. Menjelaskan cut off pembukuan pendapatan
8. Melaksanakan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD

A. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD
Sistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan, di SKPD. Dalam buku ini, penulis menjabarkan prosedur-prosedur

yang membentuk sistem akuntansi SKPD ke dalam:

5. Prosedur akuntansi pendapatan

6. Prosedur akuntansi belanja

7. Prosedur akuntansi aset

8. Prosedur akuntansi non kas

Prosedur akuntansi non kas yang dibahas dalam bagian ini meliputi

prosedur akuntansi koreksi kesalahan; prosedur akuntansi atas transaksi yang

bersifat akrual; prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam

rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun; dan prosedur akuntansi

jurnal penutup.
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B. Tujuan Pembentukan Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD
Pembentukan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan; belanja; aset;

dan prosedur akuntansi non kas dimaksudkan agar perlakuan akuntansi

terhadap transaksi pendapatan, belanja, penambahan atau pengurangan aset

dan transaksi non kas diselenggarakan secara seragam, sehingga diharapkan

dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku.
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BAB III
KEGIATAN BELAJAR II

PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

A. Pengertian dan Lingkup Pendapatan SKPD
Pendapatan SKPD meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari

pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima oleh SKPD (baik melalui

bendahara penerimaan SKPD, bendahara penerimaaan pembantu, maupun

yang langsung diterima di kas umum daerah). Pendapatan SKPD merupakan

hak daerah, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan pada SKPD penerima

harus dibukukan sebagai pendapatan SKPD.

Tidak semua kelompok pendapatan  daerah dapat dipungut dan diterima

oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6

ayat (2), SKPD hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaan

bukan pajak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya SKPD sering diminta

memungut/memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Pajak

yang dipungut SKPD tidak dibukukan sebagai pendapatan SKPD tapi dibukukan

sebagai pendapatan PPKD.

Pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan diakui

sebagai pendapatan SKPD terdiri atas:

1. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah..

2. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang

meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan.

b. Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendahara

pengeluaran dalam bentuk giro di bank).

c. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun

penerimaan).

d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh SKPD.

e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
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g. Pendapatan denda retribusi.

h. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

i. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

j. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

B. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bukti-Bukti
Pendukungnya.

Menurut permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Bendahara Penerimaan

SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi

tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupun

secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) Administratif

Bendahara Penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan

berkenaan

2. Register STS

3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD dimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yang

disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan

Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD. Dalam kegiatan

pertanggungjawaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk menerima dan

memverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke Pengguna

Anggaran. Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-bukti

penerimaan dan penyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan

seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan ke dalam jurnal

pendapatan dan mempostingnya secara periodik ke buku besar. Oleh karena

LPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikan kepada Pengguna

Anggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan

pada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), maka

PPK-SKPD dapat membukukan transaksi pendapatan SKPD dan penyetorannya

pada setiap bulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.
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C. Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur Akuntansi
Pendapatan di SKPD

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan

di SKPD meliputi:

1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yaitu dokumen yang dibuat oleh Pengguna

Anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi

2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3. Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dokumen yang diselenggarakan

Bendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke Rekening

Kas Umum Daerah

4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah

5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan

adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah.

Contoh-contoh dokumen sumber tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1.Contoh Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

NO. URUT :
………..PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (SKR)..........

MASA : …………………………
TAHUN : …………………………

NAMA : ……………………………………
ALAMAT : ……………………………………
NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : ……………………………………
TANGGAL JATUH TEMPO : ……………………………………

NO. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5

Jumlah Ketetapan Retribusi
Jumlah Sanksi: a. Bunga

b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan:

Dengan huruf : ……………………………………………………………………………………………………………..
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan …………….
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima

(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan

………………...Tanggal ………………

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potong di sini_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NO. URUT :

TANDA TERIMA ……………

NAMA : …………………………………………… ………………...Tanggal ………………
ALAMAT : ……………………………………………
NPWR : …………………………………………… Yang menerima,

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

2. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..........
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI ….

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ……………………………………
Telah menerima uang sebesar Rp ……………………………………

b. (dengan huruf ………………………………………………………………………………………)
c. Dari Nama : ……………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………
d. Sebagai pembayaran : ……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

Kode Rekening Jumlah (Rp.)

f. Tanggal  diterima uang : ….……………………………..

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan Pembayar/Penyetor

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP.

Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip
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3. Contoh Surat Tanda Setoran

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..........

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. … … … … … … Bank : ……………

No. Rekening     : ……………

Harap diterima uang sebesar ……………………………………………………………………
(dengan huruf) (…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….….)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5

Jumlah

Uang tersebut diterima pada tanggal ……… ………………………………………….……….

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)
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D. Buku-Buku yang dapat Digunakan dalam Prosedur Akuntansi
Pendapatan di SKPD

Dalam melaksanakan prosedur akuntansi pendapatan, PPK-SKPD dapat

menggunakan buku-buku berikut:

1. Buku Jurnal Umum, yaitu catatan yang diselenggarakan  oleh PPK-SKPD

untuk membukukan berbagai jenis transaksi yang terjadi termasuk transaksi

penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

2. Buku Jurnal Khusus Pendapatan, yaitu catatan yang diselenggarakan  oleh

PPK-SKPD  untuk membukukan semua transaksi pendapatan. Pemakaian

buku ini tidak bersifat wajib dalam arti bahwa PPK-SKPD dapat memilih

menggunakan Buku Jurnal Khusus Pendapatan atau cukup menggunakan

Buku Jurnal Umum saja untuk membukukan transaksi penerimaan

pendapatan.

3. Buku Jurnal Khusus Penyetoran Pendapatan, yaitu  catatan yang

diselenggarakan  oleh PPK-SKPD untuk membukukan transaksi penyetoran

pendapatan ke kas umum daerah. Pemakaian buku ini tidak bersifat wajib

dalam arti bahwa PPK-SKPD dapat memilih menggunakan Buku jurnal

khusus ini atau cukup menggunakan Buku Jurnal Umum saja untuk

membukukan transaksi penyetoran pendapatan.

4. Buku Besar Pendapatan, yaitu catatan yang diselenggarakan  oleh PPK-

SKPD untuk membukukan posting atas akun pendapatan, baik yang berasal

dari jurnal pendapatan maupun jurnal koreksi yang terkait dengan

pendapatan.

5. Buku Besar Pembantu Pendapatan apabila diperlukan, yaitu catatan yang

diselenggarakan  oleh PPK-SKPD yang berisi rincian akun yang telah dicatat

dalam buku besar.

Contoh format buku-buku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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1. Contoh Format Buku Jurnal Umum

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……
BUKU JURNAL UMUM

SKPD       :……………………………….

No Tgl Transaksi Dok. Kode
Akun

Keterangan Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

1 3
Feb

Menerima pendapat-
an retribusi

Kas di Bend Penerimaan
Pendapatan retribusi

5jt
5jt

2 4
Feb

Menyetor pendapatan
ke kas umum daerah

RK-PPKD
Kas di Bend Penerimaan

5jt
5jt

3 dst...

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007



12

Format Buku Jurnal Khusus Pendapatan dapat dibuat sebagai berikut.

2. Contoh Format Buku Jurnal Khusus Pendapatan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN

SKPD                       :
Akun yang di debet   :  Kas di Bendahara Penerimaaan

Tgl No.
Bukti

Kode Akun yg dikredit Uraian Ref Jumlah
(Rp)

Akumulasi
(Rp)

3
Feb

Pendapatan Retribusi 5 jt 5 jt

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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Format Buku Jurnal Khusus Penyetoran Pendapatan dapat dibuat sebagai

berikut.

3. Contoh Format Buku Jurnal Khusus Penyetoran Pendapatan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU JURNAL KHUSUS PENYETORAN PENDAPATAN

SKPD                       :

Akun yang di debet   :  RK-PPKD

Tgl No.
Bukti

Kode Akun yg dikredit Uraian Ref Jumlah
(Rp)

Akumulasi
(Rp)

4
Feb

Setor Pendapatan Retri-
busi ke Rek Kas Umum
Daerah

5 jt 5 jt

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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Contoh format buku besar pendapatan yang postingnya dilakukan setiap bulan.

4. Contoh Format Buku Besar Pendapatan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU  BESAR

SKPD                       :.............

Nama Akun              : Pendapatan

Kode Akun              :

Pagu APBD             :

Pagu APBD Perubahan  :

Tanggal Uraian Ref Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

Saldo (Rp)

28 Febr Pendapatan 5 jt 5 jt
31
Maret

................................................. ... ...

Jumlah

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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5. Contoh Format Buku Besar Pembantu Pendapatan Retribusi

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU  BESAR PEMBANTU

SKPD                       :.............

Nama Akun              : Pendapatan Retribusi

Kode Akun              :

Pagu APBD             :

Pagu APBD Perubahan  :

Tanggal Uraian Ref Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

Saldo (Rp)

28 Febr Pendapatan Retribusi 5 jt 5 jt
31
Maret

................................................. ... ...

Jumlah

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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E. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan di
SKPD

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD.

1. Bendahara Penerimaan
Dalam prosedur akuntansi pendapatan, Bendahara Penerimaan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) administratif berikut bukti-

bukti pendukungnya kepada Pengguna Anggaran setiap bulan, melalui

Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD. LPJ

tersebut merupakan salah satu dokumen sumber bagi PPK-SKPD untuk

membukukan seluruh transaksi pendapatan dan penyetoran yang dilakukan

oleh bendahara penerimaan SKPD.

2. PPK- SKPD
Dalam prosedur akuntansi pendapatan, PPK- SKPD bertugas melakukan

verifikasi atas LPJ Administratif Bendahara Penerimaan sebelum

disampaikan kepada Pengguna Anggaran. Berdasarkan LPJ tersebut

beserta dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD membukukan

seluruh transaksi pendapatan dan penyetoran yang dilakukan oleh

Bendahara Penerimaan SKPD.

3. Bank Rekening Kas Umum Daerah
Bank Rekening Kas Umum Daerah adalah bank yang ditentukan oleh kepala

daerah sebagai tempat  Rekening Kas Umum Daerah (selanjutnya disingkat

RKUD). Dalam prosedur akuntansi pendapatan, Bank RKUD berkewajiban

membuat dan menyampaikan nota kredit untuk seluruh setoran yang masuk

ke RKUD kepada Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD)

/Kuasa BUD. Nota kredit tersebut merupakan salah satu dokumen sumber

bagi fungsi akuntansi SKPKD untuk membukukan transaksi pendapatan

dan/atau penerimaan pembiayaan.

4. Fungsi akuntansi di SKPKD
Dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD, Bendahara Penerimaan

SKPD akan menyetorkan seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas

Umum Daerah dengan menggunakan STS. Bank Rekening Kas Umum
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Daerah akan menyampaikan nota kredit atas seluruh setoran masuk yang

diterimanya ke BUD/Kuasa BUD. Fungsi Akuntansi di SKPKD bertugas

melakukan identifikasi nota kredit tersebut untuk menentukan setoran yang

merupakan pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan. Dalam kapasitas

SKPKD sebagai konsolidator, fungsi akuntansi SKPKD akan membukukan

seluruh setoran yang berasal dari Bendahara Penerimaan SKPD sebagai

pendapatan.

F. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur
Akuntansi Pendapatan.

Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) - SKPD. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316,

prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ

Bendahara Penerimaan beserta bukti-bukti pendukungnya yang sah. Disamping

bertugas sebagai verifikator atas LPJ bendahara penerimaaan yang akan

disampaikan kepada pengguna anggaran, PPK-SKPD juga bertugas untuk:

1. Membukukan seluruh transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti transaksi

yang sah seperti yang disampaikan dalam lampiran LPJ Administratif

Bendahara Penerimaan.

2. Membuat bukti memorial atas transaksi-transaksi non-kas yang terkait

dengan pendapatan seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan

pendapatan.

3. Membukukan bukti memorial terkait dengan koreksi kesalahan atas

pencatatan pendapatan.

4. Memposting jurnal pendapatan dan jurnal koreksi kesalahan yang terkait

dengan pendapatan secara periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, minggu

atau diakhir bulan).

5. Menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai kebutuhan

(minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun laporan

keuangan). Pada hakekatnya, penyusunan neraca saldo dilakukan dengan

cara menutup dan kemudian menyalin saldo buku besar setiap akun yang

ada.
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6. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau

tanpa bantuan worksheet) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun

anggaran).

G. Cut Off Pembukuan Pendapatan
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya

disingkat PSAP) Nomor 02 paragraf  22, pendapatan diakui pada saat uang

diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti bahwa

pembukuan pendapatan di SKPD seharusnya dilakukan ketika Bendahara

Penerimaan sudah menyetor uang yang diterimanya ke Kas Umum Daerah.

Sepanjang Bendahara Penerimaan belum menyetor uang yang diterimanya Ke

Kas Umum Daerah maka terhadap penerimaan tersebut belum boleh dibukukan

sebagai pendapatan.

Menurut SE BAKD Nomor 900/316, pendapatan dibukukan pada saat

PPK-SKPD selesai melaksanakan verifikasi atas LPJ Administratif Bendahara

Penerimaan. Konsekuensinya, atas pendapatan yang sudah dibukukan PPK-

SKPD tapi uangnya belum disetor ke kas daerah, pada akhir tahun harus

dikoreksi menjadi pendapatan ditangguhkan, agar sesuai dengan Standar

Akuntansi pemerintahan (selanjutnya disingkat SAP).

H. Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD

Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD adalah serangkaian proses baik

manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan

penyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di

SKPD. Prosedur akuntansi ini diselenggarakan oleh PPK-SKPD, dengan urutan

langkah-langkah sebagai berikut.

1. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya ke RKUD

dengan menggunakan STS. Bendahara Penerimaan membuat dan

menyampaikan LPJ Administratif dan bukti-bukti pendukungnya ke Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD setiap bulan. Pada hakekatnya prosedur
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akuntansi pendapatan dimulai saat PPK-SKPD menerima dan memverifikasi

LPJ Administratif tersebut.

2. PPK-SKPD menerima dan melakukan verifikasi atas LPJ Administratif

Bendahara penerimaan, kemudian membukukan/menjurnal transaksi

pendapatan dan penyetorannya secara kronologis. Pembukuan penerimaan

pendapatan dilakukan dengan membuat jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx

Pendapatan....(sesuai jenisnya). xxx

Penjurnalan atas transaksi pendapatan dapat dilakukan dalam buku jurnal

umum. Oleh karena jurnal yang sama seperti tersebut diatas akan dipakai

terus dalam mencatat transaksi pendapatan, untuk menghemat waktu, maka

jurnal pendapatan dapat dibuat dalam “Buku Jurnal Khusus Pendapatan.”

Selanjutnya, pembukuan penyetoran pendapatan dilakukan dengan membuat

jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
RK-PPKD xxx

Kas di Bendahara Penerimaan xxx

Penjurnalan atas penyetoran pendapatan dapat dilakukan dalam buku jurnal

umum. Oleh karena jurnal yang sama seperti tersebut di atas akan dipakai

terus dalam mencatat transaksi penyetoran pendapatan, untuk menghemat

waktu, maka jurnal penyetoran pendapatan dapat dibuat dalam “Buku Jurnal

Khusus Penyetoran Pendapatan.”

3. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar (bisa diakhir

hari, akhir minggu atau akhir bulan).

4. PPK-SKPD membuat neraca saldo pada setiap akhir periode sesuai dengan

kebutuhan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).

5. PPK SKPD membuat laporan keuangan pada setiap akhir periode tertentu

(minimal satu tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).
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6. Atas setoran dari Bendahara Penerimaan, Bank RKUD membuat nota kredit

dan menyampaikannya ke fungsi akuntansi di SKPKD.

7. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator membukukan/menjurnal

transaksi pendapatan yang tertera dalam nota kredit, untuk kepentingan

konsolidasi.

Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD pada saat menerima

nota kredit dari Bank RKUD adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Kas Daerah xxx

RK-SKPD xxx

Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan alir

(flow chart) berikut.
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Gambar 1

Bagan Alir Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD
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I. Rangkuman
Sistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan, di SKPD. Prosedur-prosedur yang membentuk sistem akuntansi

SKPD terdiri dari: prosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja;

prosedur akuntansi aset; prosedur akuntansi non kas. Pembentukan sistem dan

prosedur akuntansi di SKPD bertujuan agar perlakuan akuntansi terhadap

transaksi pendapatan, belanja, penambahan atau pengurangan aset dan

transaksi non kas diselenggarakan secara seragam, sehingga laporan keuangan

yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pendapatan SKPD meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari

pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima dan dibukukan oleh SKPD.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2), SKPD hanya berwenang

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Pendapatan yang

dipungut dan diakui sebagai pendapatan SKPD terdiri atas: retribusi daerah dan

sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan

di SKPD terdiri dari: Surat Ketetapan Retribusi;  surat tanda bukti pembayaran

atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya; Surat Tanda Setoran (STS); bukti

transfer;  nota kredit bank. Dalam menyelenggarakan prosedur akuntansi

pendapatan, PPK-SKPD dapat menggunakan buku jurnal umum; buku jurnal

khusus pendapatan; buku jurnal khusus penyetoran pendapatan;  buku besar

pendapatan; buku besar pembantu pendapatan. Penggunaan buku-buku

tersebut bersifat optional sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD melibatkan

Bendahara Penerimaan; PPK- SKPD; Bank Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD); dan fungsi akuntansi di SKPKD. Bentuk keterlibatan mereka dapat

dilihat dari ringkasan prosedur akuntansi pendapatan yang telah dijelasakan

terdahulu.
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J. Soal Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas disertai dengan contoh-contoh

yang diperlukan.

1. Sebutkan prosedur-prosedur akuntansi yang membentuk sistem akuntansi di

SKPD.

2. Sebutkan jenis-jenis pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan

dan diakui sebagai pendapatan SKPD.

3. Jelaskan dokumen-dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur

akuntansi pendapatan  di SKPD.

4. Jelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi

pendapatan  di SKPD.

5. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan di

SKPD, berikut tugas-tugas mereka.

6. Jelaskan cut off pengakuan pendapatan yang paling sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan (SAP).

7. Jelaskan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dalam

prosedur akuntansi pendapatan di SKPD.

8. Ceritakan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD dan buatlah bagan

alirnya.

K. Test Formatif Kegiatan Belajar I

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut ini.

1. Prosedur-prosedur yang membentuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) adalah berikut ini, KECUALI:

a. Prosedur akuntansi pendapatan

b. Prosedur akuntansi belanja

c. Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan

d. Prosedur akuntansi non kas

2. Berikut ini adalah pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan

diakui sebagai pendapatan SKPD, KECUALI:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

d. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

3. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur

akuntansi pendapatan  di SKPD, KECUALI:

a. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

b. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas

lainnya

c. Surat Tanda Setoran (STS)

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4. Berikut ini adalah buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD, kecuali:

a. Buku Jurnal Umum

b. Buku Register Penutupan Kas

c. Buku Jurnal Khusus Pendapatan

d. Buku besar pendapatan

5 Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD, kecuali:

a. Bendahara Penerimaan SKPD

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)- SKPD

d. Bank Rekening Kas Umum Daerah

6. Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) – SKPD

b. Kepala Bagian Tata Usaha SKPD

c. Kepala Sub bagian Keuangan SKPD

d. Kepala Sub bagian Umum SKPD

7. Bukti memorial atas transaksi-transaksi non-kas yang terkait dengan

pendapatan seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan

pendapatan dibuat oleh:
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a. Kepala SKPD sebagai anggaran

b. Bendahara Penerimaan SKPD

c. PPK-SKPD

d. Kepala Bagian Tata Usaha SKPD

8. Menurut SE BAKD Nomor 900/316, pendapatan dibukukan pada saat:

a. PPK-SKPD selesai melaksanakan verifikasi atas Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif Bendahara Penerimaan

b. Bendahara Penerimaan menerima uang dari wajib retribusi

c. Bendahara pengeluaran menerima SP2D

d. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya ke kas

daerah

9. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan prosedur akuntansi

pendapatan di SKPD, KECUALI:

a. Bendahara penerimaan

b. Bank Rekening Kas Umum Daerah (Bank RKUD)

c. PPK-SKPD

d. Kepala Bagian Tata Usaha SKPD

10. Yang dilakukan Bank RKUD atas setoran yang diterimanya dari Bendahara

Penerimaan adalah:

a. Membuat nota kredit dan menyampaikannya ke Bendahara Umum

daerah

b. Membuat nota kredit dan menyampaikannya ke Bendahra Penerimaan

c. Membuat nota kredit dan menyampaikannya ke PPK-SKPD

d. Membuat nota kredit dan menyampaikannya ke Pengguna Anggaran

11. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD pada dasarnya dimulai ketika

a. PPK-SKPD menerima dan memverifikasi LPJ Administratif Bendahara

Penerimaan

b. Bendahara Penerimaan menerima setoran pendapatan dari wajib

pajak/wajib retribusi

c. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang diterimanya ke RKUD
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d. Bank RKUD membuat nota kredit atas setoran yang diterimanya dari

Bendahara Penerimaan

12. PPK-SKPD akan mencatat transaksi pendapatan yang diterima Bendahara

Penerimaan sebagai:

a. Penambah saldo kas di Bendahara Penerimaan

b. Penambah akun RK-PPKD

c. Pengurang akun RK-PPKD

d. Penambah atau Pengurang akun RK-PPKD

13. PPK-SKPD akan mencatat transaksi setoran yang dilakukan Bendahara

Penerimaan ke RKUD sebagai berikut:

a. Menambah saldo kas di Bendahara Penerimaan

b. Mengurangi saldo kas di Bendahara Penerimaan

c. Menambah saldo kas di Kas daerah

d. Mengurangi (mengkredit)  akun RK-PPKD

14. Fungsi Akuntansi di SKPKD akan mencatat setoran dari Bendahara

Penerimaan yang masuk ke kas umum daerah sebagai:

a. Pendapatan

b. Penerimaan pembiayaan

c. Penambah saldo Kas di Kas Daerah

d. Pengeluaran

15. Pencatatan yang dilakukan Fungsi Akuntansi di SKPKD seperti yang

dimaksud dalam soal nomor 14 (empat belas) didasarkan pada:

a. Nota kredit yang diterimanya dari Bank RKUD

b. LPJ Administratif Bendahara Penerimaan

c. Laporan dari PPK-SKPD

d. Pemberitahuan dari wajib pajak/wajib retribusi
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L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di belakang modul ini. Kemudian hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai

dengan kunci jawaban dan gnakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat

penguasaan Saudara terhadap materi.

Rumus =
Jumlah jawaban yang benar

x 100%
Jumlah semua soal

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

60% - 69% = kurang

Jika Saudara dapat mencapai tingkat penguasaan di atas 80% Saudara

dapat melanjutkan dengan materi selanjutnya. Akan tetapi kalau nilai Saudara

kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang

belum Saudara kuasai.
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BAB IV
KEGIATAN BELAJAR II

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DI SKPD

Indikator Keberhasilan:
Setelah melaksanakan kegiatan belajar II, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis belanja di SKPD
2. Menjelaskan bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD dan

bukti-bukti pendukungnya
3. Menjelaskan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja

di SKPD
4. Menjelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi belanja

di SKPD
5. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD
6. Menjelaskan cut off pembukuan belanja
7. Melaksanakan prosedur akuntansi belanja UP/GU; TU dan Ls di SKPD

A. Pengertian dan Lingkup Belanja SKPD
Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja SKPD

merupakan bagian dari belanja daerah yang hanya dikeluarkan dan dibukukan

oleh SKPD. Berdasarkan PSAP Nomor 02 paragraf 34, belanja diklasifikasikan

menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi

belanja menurut klasifikasi ekonomi untuk SKPD hanya terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai menurut Permendagri Nomor 13 pasal 38 adalah

merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 52

adalah belanja

untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah. Belanja tersebut berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,
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jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian

khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah

tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain

pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis

3. Belanja modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset

tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Transaksi belanja SKPD bisa dilakukan melalui uang persediaan/ganti

uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun langsung dari kas umum

daerah. Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang

berada dalam pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban atas

penggunaan uang persediaan, pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan

uang persediaan dan pertanggungjawaban administratif.

B. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bukti-Bukti
Pendukungnya

Bendahara pengeluaran SKPD wajib mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengguna anggaran

melalui PPK-SKPD. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (selanjutnya
disingkat UP)
Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan UP setiap

akan mengajukan ganti uang (GU). Dokumen yang disampaikan dalam

pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang

Persediaan (selanjutnya disingkat LPJ-UP) dan dilampiri dengan bukti-bukti

belanja yang sah. LPJ-UP tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran GU (selanjutnya disingkat SPP-

GU), dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD
sebagai dasar pengajuan surat perintah membayar.
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2. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (selanjutnya
disingkat TU)
Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan TU apabila

TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dokumen yang disampaikan dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut

adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan

(selanjutnya disingkat LPJ-TU), yang dilampiri dengan bukti-bukti belanja

yang sah dan lengkap. LPJ tersebut kemudian disampaikan ke PPK SKPD
untuk diverifikasi, sebelum diberikan ke Pengguna Anggaran untuk disahkan.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-TU yang sudah disahkan

Pengguna Anggaran berikut bukti setor sisa TU ke BUD/Kuasa BUD.

3. Pertanggungjawaban Administratif
Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban administratif dan

menyampaikannya kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya, dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban

(selanjutnya disingkat SPJ) Administratif. SPJ tersebut merupakan

penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik

secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ  Administratif dilampiri dengan:

a. Buku Kas Umum (selanjutnya disingkat BKU)

b. Laporan Penutupan Kas, dan

c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

SPJ administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling

lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus

dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Dokumen SPJ beserta BKU,

laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu

kemudian diberikan ke PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi sebelum

disampaikan ke Pengguna Anggaran.

4. Pertanggungjawaban fungsional
Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban fungsional dan

menyampaikannya kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa SPJ Fungsional
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yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran

Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan:

 Laporan Penutupan Kas

 SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

SPJ fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling

lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut

dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Menurut SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi belanja UP/GU

dan/atau TU di SKPD dimulai dari LPJ-UP dan/atau LPJ-TU yang disampaikan

Bendahara Pengeluaran ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Dalam

kegiatan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD bertugas

untuk menerima dan melakukan verifikasi pertanggungjawaban tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan LPJ-UP dan/atau LPJ-TU serta bukti-bukti belanja

yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi penerimaan

SP2D-UP dan/atau SP2D-TU berikut belanjanya dan kemudian mempostingnya

secara periodik ke buku besar.

C. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD
Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD

adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (selanjutnya disingkat SPD), yaitu dokumen yang

dibuat oleh PPKD sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya

dana untuk diserap.

2. Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) adalah dokumen yang

digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DPA) - SKPD.

3. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya merupakan dokumen

sebagai tanda bukti pembayaran

4. Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

Contoh-contoh dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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1. Contoh SPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ………………
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM

DAERAH
NOMOR ……………. TAHUN ......

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

......
PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
tahun anggaran ...... berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu
disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Nomor …… Tahun
......tentang Penetapan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.................... Tahun
Anggaran .........;

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor …… Tahun …… tentang Penjabaran APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Tahun Anggaran ......;

3. Peraturan Kepala Daerah Nomor …… Tahun ...... tentang Pedoman Pelaksanaan
APBD Provinsi/Kabupaten /Kota ....................;

4. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ....................
(Daftar nomor terlampir)

MEMUTUSKAN :
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Nomor ... Tahun …, tanggal
… Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten ............. Tahun
Anggaran ........
menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:
1. Ditujukan kepada SKPD :
2. Nama Bendahara Pengeluaran :
3. Jumlah penyediaan dana : Rp ...........................

(terbilang: ………………………………………)
4. Untuk Kebutuhan : Bulan………… s.d Bulan ……………….
5. Ikhtisar penyediaan dana :
a. Jumlah dana DPASKPD/ : Rp. ........................

DPPA-SKPD/DPAL-SKPD
b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00_______________________________________

c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. ...............................
d. Jumlah dana yang di-SPD-kan : Rp. ......................................_________________________

saat ini
e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/ : Rp. …………………………..

DPPA-SKPD/DPAL-SKPD*)

(terbilang:...............................................................................)
yang belum di-SPD-kan

6. Ketentuan-ketentuan lain : -

Ditetapkan di ....................
pada tanggal
………………. 200x
PPKD SELAKU BUD,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316
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2. Contoh SPM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……..

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN

Format:
UP/GU/T
U/Ls*

Nomor SPM:
(Diisi oleh PPK-SKPD)

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN....

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Potongan-potongan:

SKPD  Dinas: ..............

Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga*)
…………….………………………….…………………
………….

Nomor Rekening Bank : ……...……...………………
………………………….……………………………
NPWP:
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggal SPD : …………

No, Uraian
(Nomor

Rekening)

Jumlah Keterangan

1 Iuaran Wajib
Pegawai
Negeri

2 Tabungan
Perumahan
Pegawai

3 .............

Untuk Keperluan : …………………..……………….
……………………...…………………………………
1. Belanja Tidak Langsung**)
2. Belanja  Langsung**) Jumlah

Potongan
Rp...

Pembebanan pada Kode Rekening : Informasi : (tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Kode Rekening Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah Keterangan
1 PPN
2 PPh

Jumlah Rp.....
Jumlah SPM Rp....

Uang sejumlah

..............,.....................

.........

Kepala SKPD

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap
NIP.

Jumlah SPP yang Diminta

Nomor dan Tanggal SPP :
*) coret yang tidak perlu
**) Pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316
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3. Contoh SP2D

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM :
Tanggal        :
SKPD           :

Dari                        : Kuasa BUD
Tahun Anggaran   :

Bank / Pos : ……………………………………………………………………..
Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … …
Uang sebesar Rp. … … … … (Terbilang : … … … ...)
Kepada : NPWP    :
No. Rekening        :
Bank                      :
Bank/Pos               :
Keperluan Untuk   :

No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4

Jumlah Rp....
Potongan-Potongan

No. Uraian (Nomor Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1 Iuaran wajib Pegawai Negeri
2 Tabungan Perunmahan Pegawai
3 ........

Jumlah
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1
2
3

Jumlah Rp.......
Sp2D yang Dibayarkan................................
Jumlah yang Diminta
Jumlah Potongan
Jumlah yang Dibayarkan
Uang Sejumlah :
………………………………………………………………………………………………………

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga

Tanggal,..........................
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316
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D. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Belanja di
SKPD

Dalam melaksanakan prosedur akuntansi belanja, PPK-SKPD dapat

menggunakan buku-buku berikut:

1. Buku Jurnal Umum, yaitu catatan yang diselenggarakan  untuk membukukan

berbagai jenis transaksi yang terjadi termasuk transaksi belanja.

2. Buku Jurnal Khusus Belanja UP/GU, yaitu catatan yang diselenggarakan

untuk membukukan semua transaksi belanja yang menggunakan uang

persediaan. Pemakaian buku ini tidak bersifat wajib dalam arti bahwa PPK-

SKPD dapat memilih menggunakan Buku Jurnal Khusus ini atau cukup

menggunakan Buku Jurnal Umum saja untuk membukukan transaksi belanja

UP/GU.

3. Buku Jurnal Khusus Belanja Langsung (selanjutnya disingkat Ls), yaitu

catatan yang diselenggarakan untuk membukukan semua transaksi belanja

yang langsung dibayar dari kas umum daerah kepada pihak ketiga.

Pemakaian buku ini tidak bersifat wajib dalam arti bahwa PPK-SKPD dapat

memilih menggunakan Buku Jurnal Khusus ini atau cukup menggunakan

Buku Jurnal Umum saja untuk membukukan transaksi belanja langsung.

4. Buku besar belanja, yaitu catatan yang diselenggarakan  untuk membukukan

posting atas semua transaksi belanja, baik yang berasal dari jurnal belanja

maupun jurnal koreksi yang terkait dengan belanja.

5. Buku besar pembantu belanja apabila diperlukan, yaitu catatan yang berisi

rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Contoh format buku-buku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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1. Contoh Format Buku Jurnal Umum

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……
BUKU JURNAL UMUM

SKPD       :……………………………….

No Tgl Transaksi Dok. Kode
Akun

Keterangan Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

1 19
Jan

Membeli ATK xxx Belanja Barang
Kas di Bendahara
Pengeluaran

500rb
500 rb

2 26
Jan

Membeli motor dinas xxx Belanja Modal
RK-PPKD

12 jt
12 jt

3 dst...

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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2. Contoh Format Buku Jurnal Khusus Belanja UP/GU/TU.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA UP/GU/TU

Halaman......
SKPD                       :
Akun yang di Kredit : Kas di Bendahara Pengeluaran
Tgl No. Bukti Kode

Akun yang
Didebet

Uraian Ref Jumlah
(RP)

Akumulasi
(RP)

SP2D/Nota
Debet

Bukti
Lain

19-
jan

A.12345 xxxx Membeli ATK 500.000 500.000

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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3. Contoh Format  Buku Jurnal Khusus Belanja Ls

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA Ls

Halaman......
SKPD                       :
Akun yang di Kredit : RK-PPKD
Tgl No. Bukti Kode

Akun yang
Didebet

Uraian Ref Jumlah
(RP)

Akumulasi
(RP)

SP2D/Nota
Debet

Bukti
Lain

6
Feb

A14351 xxxxxx Membeli motor
dinas

12.000.000 12.000.000

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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4. Contoh Format Buku Besar

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU  BESAR

SKPD
Nama Akun       : Belanja
Kode Akun        : xxx
Pagu APBD       :
Pagu APBD Revisi  :
Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
31 Jan Posting bulanan dari jurnal khusus

belanja UP
500.000 500.000

28 Feb Posting bulanan dari jurnal khusus
belanja Ls

12.000.000 12.500.000

Jumlah

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007
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5. Contoh Format Buku Besar Pembantu

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU  BESAR PEMBANTU

SKPD
Nama Akun       : Belanja  Barang
Kode Akun        : xxx
Pagu APBD :
Pagu APBD Revisi  :
Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
31 Jan Posting bulanan dari jurnal khusus

belanja UP
500.000 500.000

Jumlah

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: Diolah dari SE BAKD Nomor 900/316 Tahun 2007

E. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah:

1. Kuasa BUD
Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D kepada Pengguna

Anggaran berdasarkan SPM yang diajukannya paling lama 2 (dua) hari kerja
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terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Menurut SE BAKD nomor SE

900/316 tahun 2007, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang terdiri atas empat

rangkap dan berkas ketiga diberikan kepada PPK-SKPD. PPK-SKPD dapat

membukukan transaksi belanja periode sebelumnya, baik belanja UP/GU

maupun belanja langsung, pada saat menerima SP2D-GU/SP2D–GU Nihil

dan/atau SP2D Ls (tergantung kebijakan cut off pengakuan belanja yang

diterapkan).

2. Bendahara Pengeluaran
Dalam prosedur akuntansi belanja, Bendahara Pengeluaran wajib

menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-Administratif kepada Pengguna

Anggaran; dan SPJ-Fungsional kepada PPKD. Penyampaian LPJ-UP dan TU

melalui PPK-SKPD dimaksudkan agar PPK-SKPD melakukan verifikasi

terlebih dahulu atas LPJ-UP dan LPJ-TU, sebelum Pengguna Anggaran

mengotorisasi dan menerbitkan SPM-GU dan mengesahkan LPJ-TU. Setelah

melakukan verifikasi, PPK-SKPD dapat membukukan seluruh transaksi

belanja dengan UP/GU dan TU tersebut sesuai dengan kode akun dan

jumlah yang terdapat dalam LPJ-UP dan LPJ-TU.

Pembukuan belanja langsung baik berupa belanja gaji maupun belanja

barang dan jasa dapat dilakukan oleh PPK-SKPD ketika dia menerima

SP2D-LS dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ Administrastif kepada

Pengguna Anggaran, melalui PPK-SKPD, paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya, dan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut untuk

SPJ administratif pada bulan terakhir tahun anggaran. Setelah melakukan

verifikasi atas SPJ Administrastif, PPK-SKPD dapat membukukan seluruh

belanja baik dengan UP/GU; TU; maupun dengan Ls sesuai dengan kode

akun dan jumlah yang terdapat dalam SPJ Administratif.

Pembahasan mengenai Cut OFF (pisah batas) pengakuan belanja ada pada

subbab G bab ini.

3. PPK-SKPD
Dalam prosedur akuntansi belanja, PPK-SKPD bertugas melakukan verifikasi

atas semua jenis pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebelum
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disampaikan kepada Pengguna Anggaran. PPK-SKPD dapat membukukan

transaksi belanja UP/GU dan belanja TU serta penyetoran kelebihan UP dan

TU pada saat verifikasi atas LPJ-UP dan LPJ-TU telah selesai dilakukannya,

sedangkan transaksi belanja langsung dapat dibukukannya pada saat

menerima SP2D dari kuasa BUD. Akan tetapi, PPK-SKPD dapat juga

membukukan seluruh transaksi belanja ketika verifikasi atas SPJ

Administratif  Bendahara Pengeluaran telah selesai dilakukannya.

Pembahasan mengenai Cut OFF (pisah batas) pengakuan belanja ada pada

subbab G bab ini.

4. Fungsi Akuntansi di SKPKD
Dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD, Fungsi Akuntansi di SKPKD

(dalam kapasitas SKPKD sebagai konsolidator) akan mencatat seluruh SP2D

yang diterbitkan dan disampaikan kepada SKPD sebagai pengurang saldo

kas di kas daerah.

F. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD
Akuntansi belanja pada SKPD diselenggarakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi

akuntansi belanja UP/GU; TU; dan akuntansi belanja Ls (langsung). Menurut SE

BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi belanja UP/GU dan TU dimulai dari

pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran kepada

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Dalam kegiatan pertanggungjawaban

ini, disamping bertugas sebagai verifikator atas LPJ dan SPJ Bendahara

Pengeluaran, PPK-SKPD juga bertugas untuk:

1. Membukukan seluruh transaksi belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi

yang sah.

2. Membuat bukti memorial atas transaksi-transaksi non-kas yang terkait

dengan belanja seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan

belanja.

3. Membukukan bukti memorial terkait dengan koreksi kesalahan atas belanja.

4. Memposting jurnal belanja dan jurnal koreksi kesalahan yang terkait dengan

belanja secara periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, minggu atau diakhir

bulan).
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5. Menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai kebutuhan

(minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun laporan

keuangan).

6. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau

tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun

anggaran).

G Cut-Off Pembukuan Belanja
PPK-SKPD  bisa melakukan pembukuan atas belanja pada beberapa titik

berikut.

1. Seluruh transaksi belanja periode sebelumnya baik yang menggunakan

UP/GU; TU; maupun belanja langsung, dibukukan pada saat SP2D-

GU/SP2D GU-Nihil dan SP2D-Ls diterima dari Kuasa BUD.

Cut-off pembukuan pada titik ini paling sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disingkat PSAP) Nomor 02 paragraf 31

dan 32. Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.” Sementara itu,

paragraf 32 menyatakan bahwa “Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan. Bukti yang digunakan untuk meyakini telah terjadinya

pengeluaran uang dari RKUD adalah SP2D, sedangkan bukti bahwa

pertanggungjawaban atas pengeluaran uang telah disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan adalah SP2D-GU/SP2D-GU Nihil. Oleh

karena itu, menurut penulis, pembukuan belanja periode sebelumnya
yang dilakukan pada saat SP2D diterima paling sesuai dengan PSAP.

2. Seluruh transaksi belanja baik yang menggunakan UP/GU; TU; maupun

belanja langsung, dibukukan pada saat PPK-SKPD selesai melakukan

verifikasi atas SPJ Administratif Bendahara Pengeluaran. Cut off pengakuan

belanja pada titik ini dapat saja diterapkan karena pada saat itu transaksi

belanja sudah terjadi dan uang sudah dikeluarkan dari RKUD (untuk belanja

langsung), dan dari kas di Bendahara Pengeluaran meskipun

pertanggungjawabannya belum disetujui oleh BUD/Kuasa BUD (untuk
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belanja UP/GU dan TU). Meskipun demikian, agar sesuai dengan PSAP

Nomor 02 paragraf 31, pembukuan belanja UP/GU dan belanja TU periode

sebelumnya yang SP2D-GU/SP2D-GU Nihilnya belum terbit harus dikoreksi

dan diperlakukan seolah-olah uangnya masih ada di Kas Bendahara

Pengeluaran.

3. Transaksi belanja yang menggunakan UP/GU dan TU dibukukan pada saat

PPK-SKPD selesai melakukan verifikasi atas LPJ-UP dan LPJ-TU,

sedangkan transaksi belanja langsung dibukukan pada saat  PPK-SKPD

menerima SP2D dari Kuasa BUD.

Cut-off pembukuan belanja pada kedua titik tersebut didasarkan pada SE-

BAKD Nomor 900/316 tahun 2007. Selanjutnya, dalam SE-BAKD Nomor

900/079 Tahun 2008 ditambahkan bahwa pada akhir tahun anggaran, agar

sesuai dengan PSAP Nomor 02 paragraf 32 terhadap belanja melalui

bendahara pengeluaran yang pertanggungjawabannya belum diterima

BUD/Kuasa BUD, harus dikoreksi dan diperlakukan sebagai kas di

Bendahara Pengeluaran (dianggap seolah-olah uangnya masih ada di tangan

Bendahara pengeluaran).

Penerapan cut off belanja pada ke dua titik tersebut dapat dibenarkan,

karena hasil akhir yang diperoleh akan sama dengan penerapan cut-off

seperti yang disyaratkan oleh PSAP Nomor 02. Perbedaan keduanya hanya

terjadi di sepanjang tahun berjalan saja.

H. Prosedur Akuntansi Belanja Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan
Prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah serangkaian proses baik

manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta

pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja, di SKPD.

Transaksi belanja UP/GU diselenggarakan dengan melakukan pengisian UP

terlebih dahulu. Pengisian UP hanya dilakukan sekali dalam setahun. Jika UP

telah terpakai, SKPD dapat meminta penggantian UP kepada BUD/Kuasa BUD

dengan mengajukan SPM-GU sebesar uang persediaan yang telah terpakai

pada periode waktu tertentu. Prosedur akuntansi belanja UP/GU

diselenggarakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi langkah-langkah berikut.
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1. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-UP/GU/GU-Nihil ke

Bendahara Pengeluaran/PPK- SKPD dan fungsi akuntansi di SKPKD.

2. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D-UP/GU/GU-Nihil beserta

belanjanya. Setiap akan minta penggantian UP, Bendahara Pengeluaran

menyampaikan LPJ-UP ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

3. PPK-SKPD membukukan SP2D-UP/GU yang diterimanya sebagai transaksi

pengisian UP/penggantian UP dengan membuat jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

RK-PPKD xxx

4. PPK-SKPD memverifikasi LPJ-UP. Sesuai dengan SE BAKD Nomor

900/316, berdasarkan LPJ-UP dan bukti transaksi belanjanya, PPK-SKPD

mencatat transaksi belanja UP/GU dengan membuat jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Belanja (sesuai akunnya) xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Jurnal di atas bisa dibuat dalam Buku Jurnal Umum atau dalam Buku Jurnal

Khusus Belanja UP/GU. Dengan pertimbangan bahwa jurnal tersebut akan

dipakai terus untuk membukukan transaksi belanja, untuk efisiensi waktu,

penjurnalan tersebut dapat dilakukan dalam ”Buku Jurnal khusus Belanja

UP/GU.”

SP2D-GU Nihil yang diterima PPK-SKPD digunakan hanya untuk

meyakinkan bahwa transaksi belanja di bulan terakhir tahun anggaran yang

bersangkutan telah disahkan BUD/Kuasa BUD. Apabila pada akhir tahun

anggaran SP2D-GU Nihil belum terbit, maka terhadap belanja yang

pertanggungjawabannya belum diterima tersebut harus direklasifikasi

sebagai saldo kas di Bendahara Pengeluaran (tidak boleh dibukukan sebagai

belanja). Jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mereklasifikasi belanja

tersebut adalah sebagai berikut.
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No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Belanja... (sesuai akun ketika
mem-bukukannya)

xxx

Menurut penulis, jika mendasarkan pada PSAP Nomor 02 paragraf 32, PPK-

SKPD lebih tepat membukukan belanja UP/GU periode sebelumnya ketika

menerima SP2D-GU/SP2D-GU Nihil. Namun demikian, cut off pengakuan

belanja seperti yang diterapkan pada langkah nomor 1 sampai dengan nomor

4 di atas juga sudah sesuai dengan PSAP.

5. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

6. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

7. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

8. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator akan

membukukan/menjurnal SP2D yang diterimanya untuk kepentingan

konsolidasi. Jurnal yang dibuat fungsi akuntansi di SKPKD saat menerima

SP2D-UP/GU adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
RK-SKPD xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Prosedur akuntansi belanja UP/GU di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan

alir  (flow chart) berikut ini.
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Gambar 2

Bagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja UP/GU di SKPD

Uraian Kuasa BUD Bendahara
Pengeluaran SKPD PPK-SKPD FA-SKPKD

1. Kuasa BUD menerbitkan dan
menyampaikan SP2D-UP/
GU/GU-Nihil ke Bendahara
Pengeluaran/PPK- SKPD dan
fungsi akuntansi di SKPKD

2. Bendahara Pengeluaran
mencatat SP2D-UP/GU/GU-
Nihil serta belanjanya dan
setiap akan minta penggantian
UP. menyampaikan LPJ-UP
ke Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.

3. PPK-SKPD membukukan
SP2D-UP/GU/GU Nihil.

4. PPK-SKPD memverifikasi
LPJ-UP dan membukukan
transaksi belanja

5. Secara periodik, PPK-SKPD
memposting jurnal ke buku
besar

6. PPK-SKPD membuat neraca
saldo & laporan keuangan
pada akhir periode tertentu.

7. Fungsi akuntansi di SKPKD
sebagai konsolidator
membukukan/menjurnal SP2D
yang diterimanya untuk
kepentingan konsolidasi

SP2D-UP/
GU/GU-Nihil

1

2SP2D-UP/
GU/GU-Nihil

mencatat,
membuat
&menyam-
paikan
LPJ UP

SP2D-UP/GU/Nihil

verifikasi,
membuku
kan

LPJ-UP

1
1

SP2D-UP/
GU/GU-nihil

membu
kukan

jurnal

Ke prosedur akt
PPKD sbg
konsolidator
sbg
konsolidat
or

Bukti2
LPJ-UP

2

Posting

Bk Besar

Membuat
neraca
saldo &
Lep keu

neraca
saldo
Lap keu
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I. Prosedur Akuntansi Belanja Tambahan Uang Persediaan
Belanja dengan menggunakan tambahan uang persediaan (selanjutnya

disingkat TU) dilakukan apabila jumlah batas pagu UP yang telah ditetapkan

tidak cukup untuk membiayainya. Prosedur akuntansi belanja TU

diselenggarakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi langkah-langkah berikut.

1. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-TU/SP2D-GU Nihil ke

Bendahara Pengeluaran/PPK- SKPD dan fungsi akuntansi di SKPKD.

2. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D-TU beserta belanjanya. Ketika TU

yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu

kegiatan, atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima,

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-TU ke Pengguna Anggaran

untuk disahkan, melalui PPK-SKPD. LPJ tersebut dilampiri dengan bukti-bukti

transaksi belanja yang sah dan bukti setor atas sisa dana TU yang tidak

digunakan.

3. PPK-SKPD membukukan SP2D-TU yang diterimanya dengan membuat

jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

RK-PPKD xxx

4. PPK-SKPD memverifikasi LPJ-TU. Sesuai dengan SE BAKD Nomor 900/316,

berdasarkan LPJ-TU dan bukti transaksi belanjanya, PPK-SKPD akan

membukukan transaksi belanja TU dan setoran sisa dana TU. Jurnal yang

dibuat PPK-SKPD saat membukukan transaksi belanja TU (asumsi tidak ada

dana yang tersisa) adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Belanja (sesuai akunnya) xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Jurnal yang dibuat kalau tidak semua dana TU terpakai dan sisanya telah

disetor ke RKUD adalah sebagai berikut.
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No Tgl Uraian Debet Kredit
Belanja (sesuai akunnya) xxx
RK-PPKD xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Menurut penulis, transaksi belanja dengan TU pada dasarnya dapat

dibukukan ke dalam jurnal umum atau ke dalam jurnal khusus belanja

dengan UP/GU, mana yang menurut PPK-SKPD paling efisien berdasarkan

pertimbangan waktu. Jika mendasarkan pada PSAP Nomor 02 paragraf 32,

akan lebih tepat bagi PPK-SKPD kalau membukukan belanja TU pada saat

pertanggungjawaban atas TU diterima oleh BUD, yaitu pada saat  SP2D-GU

Nihilnya terbit.

5. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

6. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

7. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

8. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator akan

membukukan/menjurnal SP2D yang diterimanya untuk kepentingan

konsolidasi. Jurnal yang dibuat fungsi akuntansi di SKPKD saat menerima

SP2D-TU adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
RK-SKPD xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Prosedur akuntansi belanja TU di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan alir

(flow chart) berikut ini.
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Gambar 3

Bagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja TU di SKPD

Uraian Kuasa BUD
Bendahara

Pengeluaran SKPD PPK-SKPD FA-SKPKD

1. Kuasa BUD menerbitkan dan
menyampaikan SP2D-
TU/GU-Nihil ke Bendahara
Pengeluaran/PPK- SKPD dan
fungsi akuntansi di SKPKD

2. Bendahara Pengeluaran
mencatat SP2D-TU/GU-Nihil
serta belanjanya, dan
menyampaikan LPJ-TU ke
Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD.

3. PPK-SKPD membukukan
SP2D-TU

4. PPK-SKPD memverifikasi
LPJ-TU dan membukukan
transaksi belanjanya

5. Secara periodik, PPK-SKPD
memposting jurnal ke buku
besar

6. PPK-SKPD membuat neraca
saldo & laporan keuangan
pada akhir periode tertentu.

7. Fungsi akuntansi di SKPKD
sebagai konsolidator
membukukan/menjurnal SP2D
yang diterimanya untuk
kepentingan konsolidasi
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J. Prosedur Akuntansi Belanja Langsung
Belanja langsung (selanjutnya disingkat Ls) yang dimaksudkan disini

adalah belanja langsung yang dikeluarkan untuk Gaji & Tunjangan dan untuk

pembelian Barang & Jasa. Dalam belanja LS, BUD biasanya langsung

menyerahkan SP2D-Ls ke pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.

Prosedur akuntansi belanja  Ls diselenggarakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi

langkah-langkah berikut.

1. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-Ls ke Bendahara

Pengeluaran/PPK- SKPD dan fungsi akuntansi di SKPKD.

2. PPK-SKPD membukukan SP2D-Ls yang diterimanya dengan membuat jurnal

berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Belanja (sesuai akunnya) xxx

RK-PPKD xxx

Jurnal tersebut dapat dibuat dalam Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal

Khusus, yang mana menurut PPK-SKPD paling mungkin dilakukan. Oleh

karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat belanja Ls,

berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu, jurnal tersebut dapat dbuat dalam

”Buku Jurnal Khusus Belanja Ls.”

Menurut SE BAKD Nomor 900/316, dalam hal belanja Ls gaji dan

tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto

(setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji

dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat

potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam

sub sistem Akuntansi PPKD. Demikian juga halnya dalam belanja Ls barang

dan jasa, dimana seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang

diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan

pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah

bruto. PPK-SKPD mencatat potongan tersebut ke dalam jurnal umum dengan

membuat jurnal berikut.
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No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Hutang Pajak xxx

Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, PPK-SKPD harus

menghapus hutang pajak tersebut dengan membuat jurnal sebagai berikut:

No Tgl Uraian Debet Kredit
Hutang Pajak xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Pembukuan belanja secara bruto menurut SE BAKD Nomor 900/316 telah

sesuai dengan PSAP Nomor 02 paragraf 8 yang mensyaratkan penggunaan

azas bruto, yang tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset, PPK-SKPD akan

mengakuinya sebagai penambahan aset dengan membuat jurnal korolari

berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset (sesuai jenisnya) xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap/ Aset Lainnya xxx

Jurnal yang terkait dengan penambahan, pengurangan atau penghapusan

aset akan dijelaskan lebih lanjut dalam prosedur akuntansi aset.

3. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

4. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

5. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

6. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator akan

membukukan/menjurnal SP2D-Ls yang diterimanya untuk kepentingan
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konsolidasi. Jurnal yang dibuat fungsi akuntansi di SKPKD saat menerima

SP2D-Ls adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
RK-SKPD (sesuai nama satker) xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Dalam hal belanja Ls gaji dan tunjangan, potongan terhadap gaji dan

tunjangan karyawan (misalnya untuk askes) akan dicatat oleh BUD dalam

sub sistem Akuntansi PPKD. Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari

RKUD, Fungsi akuntansi di SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji

dan tunjangan dengan membuat jurnal berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kas di Kas Daerah xxx

Hutang PFK xxx

Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke instansi yang terkait (misalnya ke

PT Askes), maka transaksi tersebut akan dijurnal sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Hutang PFK xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Prosedur akuntansi belanja Ls di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan alir

(flow chart) berikut ini.
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Gambar 4

Bagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja Ls di SKPD

Uraian Kuasa BUD PPK-SKPD FA-SKPKD
1. Kuasa BUD menerbitkan dan

menyampaikan SP2D-Ls ke PPK-
SKPD dan fungsi akuntansi di
SKPKD

2. PPK-SKPD mencatat belanja yang
tertera dalam SP2D Ls

3. Secara periodik, PPK-SKPD
memposting jurnal ke buku besar

4. PPK-SKPD membuat neraca saldo &
laporan keuangan pada akhir periode
tertentu

5. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai
konsolidator membukukan/menjurnal
SP2D yang diterimanya untuk
kepentingan konsolidasi

K. Rangkuman

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja SKPD

merupakan bagian dari belanja daerah yang hanya dikeluarkan dan dibukukan

oleh SKPD. Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi untuk SKPD hanya

terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja barang/jasa, Belanja modal.

SP2D-Ls-
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Transaksi belanja SKPD bisa dilakukan melalui uang persediaan/ganti

uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun langsung dari kas umum

daerah. Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang

berada dalam pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban atas

penggunaan uang persediaan, pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan

uang persediaan dan pertanggungjawaban administratif.

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di

SKPD meliputi: Surat Penyediaan Dana (SPD); Surat Perintah Membayar (SPM);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD; Kuitansi pembayaran dan bukti

pengeluaran kas lainnya; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam

menyelenggarakan prosedur akuntansi belanja, PPK-SKPD dapat menggunakan

buku jurnal umum;  buku jurnal khusus belanja UP/GU;  buku jurnal khusus

belanja langsung;  buku besar belanja;  buku besar pembantu belanja.

Penggunaan buku-buku tersebut bersifat optional sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya

disingkat PSAP) Nomor 02  Paragraf 31 “Belanja diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.” Sementara itu, paragraf

32 menyatakan bahwa “Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pelaksanaan

prosedur akuntansi belanja di SKPD melibatkan Kuasa BUD, Bendahara

Pengeluaran, PPK-SKPD, Fungsi Akuntansi di SKPKD. Bentuk keterlibatan

mereka dapat dilihat dari prosedur akuntansi belanja baik belanja UP/GU; TU

maupun Ls.

l. Soal Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas disertai dengan contoh-contoh

yang diperlukan

1. Jelaskan jenis-jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi yang ada di SKPD.

2. Jelaskan dokumen-dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur

akuntansi belanja  di SKPD.

3. Jelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi belanja

di SKPD.
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4. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD,

berikut tugas-tugas mereka.

5. Jelaskan cut off pengakuan belanja yang paling sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan (SAP).

6. Jelaskan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dalam

prosedur akuntansi belanja di SKPD.

7. Ceritakan prosedur akuntansi belanja UP/GU di SKPD dan buatlah bagan

alirnya.

8. Ceritakan prosedur akuntansi belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) di

SKPD dan buatlah bagan alirnya.

9. Ceritakan prosedur akuntansi belanja langsung di SKPD dan buatlah bagan

alirnya.

M. Test Formatif Kegiatan Belajar II

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut ini.

1. Berikut ini adalah jenis-jenis belanja SKPD menurut klasifikasi ekonomi,

KECUALI:

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang/jasa

c. Belanja modal

d. Belanja bantuan sosial

2. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur

akuntansi belanja di SKPD, KECUALI:

a. Surat Penyediaan Dana

b. Surat Perintah Membayar

c. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya

d. Surat Tanda Setoran

3. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja

di SKPD, KECUALI:
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a. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

b. Bendahara Pengeluaran

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - SKPD

d. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

4. Berikut ini adalah cut off pengakuan belanja yang paling sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan:

a. Belanja diakui pada saat SP2D-UP (uang persediaan) dan SP2D-Ls

(langsung) diterima dari Kuasa BUD

b. Belanja diakui pada saat SP2D-UP, SP2D-TU (tambahan uang) dan

SP2D-Ls diterima dari Kuasa BUD

c. Belanja diakui pada saat SP2D-GU (ganti uang persediaan)/SP2D GU-

Nihil,  SP2D-TU dan SP2D-Ls diterima dari Kuasa BUD

d. Belanja langsung diakui pada saat SP2D-Ls diterima dari Kuasa  BUD,

khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan*

5. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat:

a. SP2D-UP dikeluarkan setiap bulan sesuai dengan permintaan SKPD

b. SP2D-UP dikeluarkan hanya sekali dalam satu (1) tahun

c. SP2D-UP dikeluarkan setiap triwulan sesuai dengan SPD

d. SP2D-UP dikeluarkan setiap bulan sesuai dengan SPD

6. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait dengan prosedur

akuntansi belanja uang persediaan/ganti uang persediaan

a. Setiap akan minta penggantian UP, Bendahara Pengeluaran

menyampaikan LPJ-UP ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD*

b. Setiap akan minta penggantian UP, PPK-SKPD menyampaikan LPJ-UP

ke Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran

c. Setiap akan minta penggantian UP, Bendahara Pengeluaran

menyampaikan LPJ-UP ke PPK-SKPD melalui Pengguna Anggaran

d. Setiap akan minta penggantian UP, PPK-SKPD membuat dan

menyampaikan LPJ-UP ke Pengguna Anggaran
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7. Pihak yang bertanggung jawab membuat jurnal untuk transaksi belanja di

SKPD adalah:

a. Pengguna anggaran

b. Bendahara Pengeluaran

c. PPK-SKPD

d. Kuasa BUD

8. Apabila pada akhir tahun anggaran SP2D-GU Nihil belum terbit, maka

terhadap belanja SKPD yang pertanggungjawabannya belum diterima

tersebut seharusnya diperlakukan sebagai berikut.

a. Dibukukan sebagai saldo kas di Bendahara Pengeluaran (meskipun

uangnya sudah dikeluarkan)

b. Dibukukan sebagai belanja tahun berjalan

c. Dibukukan sebagai belanja tahun berikutnya

d. Dibukukan sebagai defisit tahun berjalan

9. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait dengan prosedur

akuntansi Belanja Ls di SKPD Menurut SE BAKD Nomor 900/316.

a. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja ls gaji dan tunjangan dalam

jumlah bruto meskipun pegawai menerima dananya dalam jumlah netto

(setelah dikurangi potongan) dan tidak mencatat potongannya

b. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja ls gaji dan tunjangan dalam

jumlah netto sesuai dengan dana yang diterima oleh pegawai (yang telah

dikurangi dengan potongan)

c. PPK-SKPD boleh saja membukukan transaksi belanja ls gaji dan

tunjangan dalam jumlah bruto atau netto, mana yang menurut mereka

paling efisien dilakukan

d. PPK-SKPD membukukan transaksi ls belanja gaji dan tunjangan dalam

jumlah bruto dan mencatat potongannya ke dalam jurnal umum

10. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait dengan prosedur

akuntansi Belanja Ls di SKPD Menurut SE BAKD Nomor 900/316.

a. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja Ls barang dan jasa dalam

jumlah bruto meskipun dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah
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jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak) dan mencatat potongan

tersebut ke dalam jurnal umum

b. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja Ls barang dan jasa dalam

jumlah netto sesuai dengan dana yang diterima oleh pihak ketiga (setelah

dikurangi dengan potongan pajak)

c. PPK-SKPD boleh saja membukukan transaksi belanja Ls barang dan jasa

dalam jumlah bruto atau netto, mana yang menurut mereka paling efisien

dilakukan

d. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja Ls barang dan jasa dalam

jumlah bruto dan tidak mencatat potongannya

11. Berikut ini adalah langkah awal dalam prosedur akuntansi belanja UP/GU

dan/atau TU di SKPD:

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP dan/atau LPJ-TU ke

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

b. PPK-SKPD membuat bukti memorial atas transaksi belanja yang terjadi

c. PPK-SKPD menerima SP2D UP/GU dan/atau TU dari kuasa BUD

d. PPK-SKPD membuat jurnal belanja

12. Dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD, Fungsi Akuntansi di SKPKD

(dalam kapasitas SKPKD sebagai konsolidator) bertugas untuk:

a. Mencatat seluruh SP2D yang diterbitkan dan disampaikan kepada SKPD

sebagai belanja

b. Mencatat seluruh SP2D yang diterbitkan dan disampaikan kepada SKPD

sebagai pengurang saldo kas di kas daerah

c. Tidak melakukan catatan apapun atas SP2D yang diterbitkan dan

disampaikannya kepada SKPD

d. Mencatat transaksi belanja yang terjadi di SKPD sebagai belanja

13. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait dengan prosedur

akuntansi belanja  langsung.

a. BUD menerbitkan SP2D-Ls Nihil atas belanja langsung yang

pertanggungjawabannya sudah diterimanya
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b. BUD tidak menerbitkan SP2D-Ls Nihil atas belanja langsung yang

pertanggungjawabannya sudah diterimanya

c. Belanja langsung hanya diperuntukkan bagi belanja modal untuk

pembelian barang

d. Belanja langsung hanya diperuntukkan bagi belanja pegawai, yaitu

berupa gaji pegawai

14. Dalam prosedur akuntansi belanja langsung, PPK-SKPD akan membukukan

SP2D-Ls yang diterimanya sebagai:

a. Belanja

b. Pengisian uang persediaan

c. Tidak membukukan apapun sampai pertanggungjawaban belanjanya

diterima Kuasa BUD

d. Penerimaan pendapatan

15. Prosedur akuntansi belanja langsung dimulai dari:

a. SPJ-Administratif Bendaha Pengeluaran yang disampaikan ke Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD

b. SP2D-Ls yang diterima dari Kuasa BUD

c. SPM-Ls yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran

d. Bukti transaksi belanja langsung

M. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di belakang modul ini. Kemudian hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai

dengan kunci jawaban dan gnakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat

penguasaan Saudara terhadap materi.

Rumus =
Jumlah jawaban yang benar

x 100%
Jumlah semua soal

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik
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80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

60% - 69% = kurang

Jika Saudara dapat mencapai tingkat penguasaan di atas 80% Saudara

dapat melanjutkan dengan materi selanjutnya. Akan tetapi kalau nilai Saudara

kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang

belum Saudara kuasai.
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BAB V
KEGIATAN BELAJAR III

PROSEDUR AKUNTANSI  ASET  DI SKPD

Indikator Keberhasilan:
Setelah melaksanakan kegiatan belajar II, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan lingkup prosedur akuntansi aset di SKPD
2. Menjelaskan dokumen sumber dalam prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur

akuntansi aset lainnya di SKPD
3. Menjelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi aset

tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD
4. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap dan

prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD
5. Menjelaskan Cut-off pembukuan aset tetap dan aset lainnya
6. Melaksanakan langkah-langkah dalam prosedur akuntansi aset tetap dan

prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD

A. Pengertian dan Lingkup Prosedur Akuntansi Aset di SKPD
Pengertian aset menurut PSAP Nomor 01 Paragraf 1 adalah adalah

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur  dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Prosedur akuntansi aset sebenarnya bisa dikelompokkan ke dalam prosedur

akuntansi non kas. Akan tetapi, untuk lebih detail, dalam buku ini penulis

membahasnya dalam satu bab tersendiri.

Prosedur akuntansi aset di SKPD adalah serangkaian proses baik manual

ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas

perolehan,  rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset

yang dikuasai/digunakan SKPD.

Prosedur akuntansi aset di SKPD yang dibahas dalam buku ini hanya

berkenaan dengan pembukuan aset di neraca (baik penambahan dan/atau

pengurangannya) yang timbul sebagai ikutan dari adanya transaksi pembelian,

rehabilitasi, penyusutan, penghapusan maupun dari penerimaan/pemberian

hibah. Dalam ilustrasi format neraca SKPD yang diberikan dalam PP Nomor 8
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Tahun 2006, Aset SKPD terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Bab

ini hanya membahas prosedur akuntansi aset tetap dan aset lainnya saja, karena

prosedur akuntansi aset lancar sudah tercakup dalam pembahasan prosedur-

prosedur akuntansi berikut ini.

1. Prosedur akuntansi Kas di Bendahara Penerimaan sudah tercakup dalam

pembahasan prosedur akuntansi Pendapatan

2. Prosedur akuntansi Kas di Bendahara Pengeluaran sudah tercakup dalam

pembahasan prosedur akuntansi Belanja

3. Prosedur akuntansi Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Persediaan sudah tercakup dalam

pembahasan prosedur akuntansi non kas.

B. Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Aset tetap menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 5 adalah aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih  dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset

tetap diklasifikasikan ke dalam:

1. Tanah;

2. Peralatan dan Mesin;

3. Gedung dan Bangunan;

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5. Aset Tetap Lainnya;

6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

1. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Berdasarkan Pasal 255 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dokumen

sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap adalah bukti

memorial yang dilampiri dengan:

a. Berita acara penerimaan barang, dan atau

b. Berita acara serah terima barang, dan atau

c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
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2. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap
di SKPD

Buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi aset adalah

sebagai berikut.

1. Buku jurnal umum. Buku ini digunakan untuk membukukan jurnal korolari

atas penambahan dan/atau pengurangan aset tetap.

2. buku besar. Buku ini digunakan untuk membukukan posting dari jurnal

korolari terkait dengan aset tetap

3. buku besar pembantu (kalau diperlukan). Buku ini digunakan untuk merinci

akun-akun yang terdapat dalam buku besar aset tetap.

a. Contoh Format Buku Jurnal Umum
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……

BUKU JURNAL UMUM

SKPD :……………………………….

No Tgl Transaksi Dok. Kode
Akun

Keterangan Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

1 3
Mei

Pembelian mobil
dinas (sudah
diserahterimakan)

Aset Tetap (mesin dan
peralatanl)

Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap

150jt
150jt

2 4
Sep

Pembangunangedung
kantor (sudah
diserahterimakan)

Aset Tetap (gedung dan
bangunan)

Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap

500jt
500jt

3 dst...

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: diolah dari SE BAKD Nomor 900/316
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b. Contoh Format Buku Besar Aset Tetap

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU  BESAR

SKPD                       :.............

Nama Akun              : Aset Tetap

Kode Akun              :

Pagu APBD Revisi  :

Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1 Mei Saldo 900j t
31 Mei Penambahan 150 jt 1.050 jt
31 Sep Penambahan 500 jt 1.550 jt

Jumlah 1.550 jt

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari SE BAKD Nomor 900/316
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c. Contoh Format Buku Besar Pembantu Mesin dan Peralatan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU BESAR PEMBANTU

SKPD                       :.............
Nama Akun : Mesin dan Peralatan
Kode Akun              :

Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1 Mei Saldo 100j t
3 Mei Pembelian mobil dinas 150 jt 250 jt

Jumlah 1.550 jt

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari SE BAKD Nomor 900/316

3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD adalah:

a. PPK-SKPD
Berdasarkan bukti transaksi yang berupa berita acara penerimaan barang,

dan atau berita acara serah terima barang, dan atau berita acara

penyelesaian pekerjaan, yang diterima dari penyimpan barang, PPK-SKPD

membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut merupakan dokumen

sumber dalam membukukan aset tetap.
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b. Penyimpan Barang Milik Daerah
Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk

menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang. Tugas penyimpan

barang adalah:

1). menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

2). meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;

3). meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan

dokumen pengadaan;

4). mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;

5). mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan

6). membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang

milik daerah kepada Kepala SKPD.

Penyimpan barang menyampaikan berita acara (laporan) penerimaan barang

kepada PPK-SKPD untuk dibukukan.

c. Pengurus Barang SKPD
. Pengurus barang SKPD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus

barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja

perangkat daerah/unit kerja.

1). mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing

SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku

Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan

penggolongan barang milik daerah;

2). melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki

kedalam kartu pemeliharaan;

3). menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi

5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan

4). menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau

tidak dipergunakan lagi.

Pengurus barang menyampaikan LBPS, LBPT dan usulan penghapusan

barang milik daerah kepada pengelola barang melalui PPK-SKPD. PPK-
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SKPD dapat menggunakan LBPS dan LBPT untuk proses rekonsiliasi

dengan pembukuan aset yang sudah dilakukannya.

d. Kuasa BUD
Kuasa BUD menerbitkan SP2D-Ls dan memberikannya kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD membukukan transaksi ikutan dari belanja modal atau belanja

barang yang terkait dengan pengadaan aset tetap, dalam bentuk jurnal

korolari.

e. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-Administratif

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Setelah melakukan

verifikasi, PPK-SKPD membukukan transaksi ikutan dari belanja UP/GU dan

TU yang terkait dengan perolehan aset tetap dalam bentuk jurnal korolari.

4. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur  Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Dalam prosedur akuntansi aset, PPK-SKPD bertugas:

a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi yang berupa berita

acara penerimaan barang, dan atau berita acara serah terima barang, dan

atau berita acara penyelesaian pekerjaan, yang diterima dari penyimpan

barang.

b. Membuat bukti memorial atas kesalahan pembukuan aset

c. Mencatat transaksi perubahan aset berdasarkan bukti memorial tersebut

(bisa berupa penambahan atau pengurangan).

d. Memposting jurnal penambahan atau pengurangan aset secara periodik ke

buku besar (bisa diakhir hari, mingguan atau bulanan).

e. Memindahkan saldo-saldo buku besar ke dalam neraca saldo secara periodik

(Menurut SE BAKD Nomor 900/316 setiap akhir bulan).

f. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau

tanpa bantuan worksheet) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan.

5. Cut-Off Pembukuan Aset Tetap
Menurut SE BAKD Nomor 900/316, transaksi penambahan atau

pengurangan aset dibukukan setelah bukti memorial tentang penambahan atau

pengurangan aset dibuat. Pembuatan bukti memorial tersebut dilakukan ketika
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PPK-SKPD menerima bukti transaksi yang berupa berita acara penerimaan

barang, dan atau berita acara serah terima barang, dan atau berita acara

penyelesaian pekerjaan; surat keputusan penghapusan barang milik daerah; dan

mengetahui adanya kesalahan dalam pembukuan aset.

6. Langkah-Langkah dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus

dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan

dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Aset tetap umumnya menempati porsi

terbesar dari seluruh aset pemerintah, sehingga penyajiannya dapat

mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara signifikan. Oleh karena itu,

prosedur akuntansi aset tetap harus ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur akuntansi aset tetap diperlukan untuk menyeragamkan

perlakuan akuntansi atas transaksi penambahan maupun pengurangan aset

tetap. Prosedur akuntansi aset tetap yang dilakukan PPK-SKPD meliputi

langkah-langkah berikut.

a. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-Ls ke PPK- SKPD dan

fungsi akuntansi di SKPKD.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; dan SPJ

Administratif  ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

c. Penyimpan barang menyampaikan laporan atau berita acara penerimaan

barang ke PPK-SKPD.

d. Pengurus barang menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah

yang rusak atau tidak digunakan lagi; LBPS; dan LBPT ke PPK-SKPD

e. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SP2D-Ls; LPJ-UP; LPJ-TU dan usulan

penghapusan barang milik daerah serta melakukan rekonsiliasi antara

catatan aset tetap yang ada padanya dengan LBPS dan LBPT ke pengelola

barang.

f. PPK-SKPD membuat bukti memorial terkait dengan perolehan aset tetap,

penghapusannya dan/atau kesalahan pencatatan aset tetap yang

dilakukannya, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial tersebut
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sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode

akun, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

g. PPK-SKPD membukukan bukti memorial terkait dengan transaksi perolehan

aset tetap, penghapusan atau koreksi kesalahan pencatatannya ke dalam

buku jurnal umum.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penambahan atau

pengurangan aset tetap dinamakan jurnal korolari, yaitu jurnal ikutan sebagai

akibat adanya transaksi penambahan atau pengurangan aset tetap. Jurnal

korolari muncul sebagai konsekuensi penggunaan basis akuntansi Cash
Towards Accrual.  Jurnal korolari terkait dengan  aset tetap adalah seperti

berikut ini.

1). Jurnal perolehan atau penambahan aset tetap
Jurnal ini dibuat ketika terjadi perolehan aset tetap baik yang  berasal dari

pembelian, penerimaan hibah/donasi, penambahan atau kapitalisasi

biaya rehabilitasi aset tetap. Jurnal perolehan atau penambahan aset

tetap adalah sebagai berikut:

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset Tetap xxx

Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Contoh:

Tanggal 3 September 2009, dibeli mobil untuk antar jemput karyawan

seharga Rp500 juta. Jurnal korolari untuk membukukan perolehan aset

tetap tersebut adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
3
Sep

Aset Tetap 50 jt
Diinvestasikan dalam aset tetap 50 jt

2). Jurnal pengurangan aset tetap.
Jurnal ini dibuat ketika terjadi pengurangan aset tetap baik yang

diakibatkan karena penjualan; penyerahan aset tetap ke pihak lain selain

penjualan misal melalui pemberian hibah, pertukaran yang tidak
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melibatkan uang; penyusutan, atau penghapusan. Jurnal korolari untuk

membukukan pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut:

No Tgl Uraian Debet Kredit
Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Aset Tetap xxx

Contoh:
Pada tanggal 19 Agustus 2009, diterima Surat Keputusan penghapusan

barang (penghapusan mesin tik yang musnah karena kebakaran di

gudang). Nilai mesin tik ini di neraca sebesar Rp 900 ribu. Jurnal korolari

untuk membukukan pengurangan aset tetap tersebut adalah sebagai

berikut:

No Tgl Uraian Debet Kredit
19
Agt

Diinvestasikan dalam aset tetap 900.000
Aset Tetap 900.000

h. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

i. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

j. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

k. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator tidak membukukan jurnal

korolari terkait dengan penambahan dan/atau pengurangan aset tetap yang

terjadi di SKPD.

Prosedur akuntansi aset tetap di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan alir

(flow chart) berikut ini.
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Gambar 5

Bagan Alir  Prosedur  Akuntansi Aset Tetap di SKPD
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C. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang ada dalam neraca

SKPD, menurut PP Nomor 8 Tahun 2006,  meliputi:

1. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)

bulan.

2. Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Aset Kerjasama dengan Fihak Ketiga (Kemitraan).

4. Aset Tak Berwujud.

5. Aset Lain-Lain.

1. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset lainnya adalah

bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti lainnya yang sah, bisa berupa:

a. Surat Jual Beli Barang Milik Daerah (BMD), yaitu untuk akun Tagihan

Penjualan Angsuran.

b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yaitu untuk akun

Tuntutan Ganti Rugi.

c. Berita acara penerimaan barang, dan atau Berita acara serah terima barang,

dan atau Berita acara penyelesaian pekerjaan, misalnya untuk perolehan

aset tak berwujud berupa software.

d. Surat usulan penghapusan BMD yang rusak/tidak digunakan lagi,  yaitu untuk

akun aset lain-lain.

2. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Aset
Lainnya

Buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi aset Lainnya

adalah sebagai berikut.

a. buku jurnal umum

b. buku besar

c. buku besar pembantu (kalau diperlukan).

Contoh-contoh buku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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a. Contoh Format Buku Jurnal Umum

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……
BUKU JURNAL UMUM

SKPD :……………………………….

No Tgl Transaksi Dok. Kode
Akun

Keterangan Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

1 8
Feb

Penandatanganan
surat keterangan
tanggung jawab
mutlak

Tuntutan ganti Rugi
Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya

24jt
24jt

2 20
Mrt

Penjualan mobil
dinas (sudah
diserahterimakan)

Tagihan Penjualan
Angsuran

Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya

100jt
100jt

3 dst...

.........,....................

PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap

(NIP)

Sumber: diolah dari  SE BAKD Nomor 900/316
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b. Contoh Format Buku Besar  Aset lainnya

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU  BESAR

SKPD                       :.............

Nama Akun              : Aset Lainnya

Kode Akun              :

Pagu APBD Revisi  :

Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

31 Jan Saldo 100j t
28 Febr Penambahan 24 jt 124 jt
31 Mrt Penambahan 100 jt 224 jt

Jumlah 1.550 jt

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari  SE BAKD Nomor 900/316
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c. Contoh Format Buku Besar Pembantu Tagihan Penjualan Angsuran

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU  BESAR PEMBANTU

SKPD                       :.............
Nama Akun : Tagihan Penjualan Angsuran
Kode Akun              :

Tanggal Uraian Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

31 Jan Saldo 0
31 Mrt Pembelian mobil dinas 100 jt 100 jt

Jumlah 100 jt

.........,....................
PPK-SKPD

Tandatangan

Nama Lengkap
(NIP)

Sumber: diolah dari  SE BAKD Nomor 900/316

3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di
SKPD
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD adalah:

a. Kuasa BUD
Kuasa BUD menerbitkan SP2D-Ls dan memberikannya kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD membukukan transaksi ikutan dari belanja modal yang terkait

dengan perolehan aset lainnya dalam  bentuk jurnal korolari, misalnya

perolehan software.
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b. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-Administratif

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Setelah melakukan

verifikasi, PPK-SKPD membukukan transaksi ikutan dari belanja UP/GU dan

TU yang terkait dengan perolehan aset lainnya dalam bentuk jurnal korolari.

c. Bagian Keuangan
Dalam prosedur akuntansi aset lainnya, bagian keuangan antara lain

bertugas membuat dan menyampaikan surat perjanjian jual beli barang milik

daerah, dan/atau surat keterangan tanggung jawab mutlak ke PPK-SKPD.

d. Pengurus Barang SKPD
Dalam prosedur akuntansi aset lainnya, pengurus barang antara lain

bertugas menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah yang

rusak atau tidak dipergunakan lagi ke PPK-SKPD untuk diverifikasi.

e. PPK-SKPD
Berdasarkan bukti transaksi yang berupa berita acara penerimaan barang,

dan/atau berita acara serah terima barang, dan/atau berita acara

penyelesaian pekerjaan; dan/atau surat perjanjian jual beli barang milik

daerah; dan/atau surat keterangan tanggung jawab mutlak; dan/atau usulan

penghapusan barang milik daerah, PPK-SKPD membuat bukti memorial.

Bukti memorial tersebut merupakan dokumen sumber dalam membukukan

aset lainnya.

4. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur  Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
Dalam prosedur akuntansi lainnya, PPK-SKPD bertugas:

a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi yang ada terkait

dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya.

b. Mencatat transaksi perubahan aset lainnya berdasarkan bukti memorial

tersebut (bisa berupa penambahan atau pengurangan).

c. Memposting jurnal penambahan atau pengurangan aset lainnya secara

periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, mingguan atau bulanan).

d. Memindahkan saldo-saldo buku besar ke dalam neraca saldo secara periodik

(Menurut SE BAKD Nomor 900/316 setiap akhir bulan).
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e. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau

tanpa bantuan worksheet) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan.

5. Cut-Off Pembukuan Aset Lainnya
Transaksi penambahan atau pengurangan aset lainnya dibukukan setelah

bukti memorial tentang penambahan atau pengurangan aset tersebut dibuat.

Pembuatan bukti memorial tersebut dilakukan ketika PPK-SKPD menerima bukti

transaksi yang berupa berita acara penerimaan barang, dan/atau berita acara

serah terima barang, dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan; surat

keputusan penghapusan barang milik daerah; surat jual beli barang milik daerah;

surat keterangan tanggung jawab mutlak dan mengetahui adanya kesalahan

dalam pembukuan aset lainnya.

6. Langkah-Langkah dalam Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
Prosedur akuntansi aset lainnya merupakan langkah-langkah yang harus

dilakukan agar transaksi-transaksi terkait dengan penambahan atau

pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan dilaporkan di neraca secara

seragam. Prosedur akuntansi tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD, yang

meliputi langkah-langkah berikut.

a. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-Ls ke PPK- SKPD dan

fungsi akuntansi di SKPKD.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; dan SPJ

Administratif  ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

c. Pengurus barang menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah

yang rusak atau tidak digunakan lagi ke PPK-SKPD.

d. Bagian keuangan menyampaikan surat jual beli barang milik daerah atau

surat keterangan tanggung jawab mutlak ke PPK-SKPD.

e. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SP2D-Ls;  LPJ-UP; LPJ-TU; usulan

penghapusan barang milik daerah; surat jual beli barang milik daerah atau

surat keterangan tanggung jawab mutlak.

f. PPK-SKPD membuat bukti memorial terkait dengan penambahan,

pengurangan atau kesalahan pencatatan aset lainnya yang dilakukannya,
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berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial tersebut sekurang-

kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian

transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

g. PPK-SKPD membukukan bukti memorial tersebut ke dalam buku jurnal

umum.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penambahan atau

pengurangan aset lainnya adalah jurnal korolari. Jurnal korolari terkait

dengan  aset lainnya adalah seperti berikut ini.

1). Jurnal korolari akun Tagihan Penjualan Angsuran.
Jurnal timbulnya tagihan penjualan angsuran

No Tgl Uraian Debet Kredit
Tagihan Penjualan Angsuran xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

Jurnal pengurangan atau penghapusan Tagihan Penjualan Angsuran

No Tgl Uraian Debet Kredit
Diinvestasikan dalam aset lainnya xxx

Tagihan penjualan angsuran xxx

Contoh.

Pada tanggal 20 Maret 2009 telah ditandatangani perjanjian jual beli

kendaraan dinas berupa mobil, kepada pegawai dengan harga sebesar

Rp100juta. Dalam perjanjian jual beli dinyatakan bahwa pembayaran

dilakukan secara angsuran sebesar Rp 2juta per bulan, dimulai tanggal

21 Maret 2009. Diasumsikan bahwa selama tahun 2009, karyawan

tersebut  telah membayar angsuran dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Jurnal korolari yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2009 adalah

No Tgl Uraian Debet Kredit
20
Mrt

Tagihan penjualan angsuran 100 jt
Diinvestasikan dalam aset lainnya 100 jt
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Jurnal korolari transaksi penerimaan angsuran atau penghapusan

No Tgl Uraian Debet Kredit
21 mrt-
21 des

Diinvestasikan dalam aset lainnya 20 juta
Tagihan penjualan angsuran 20 juta

2).  Jurnal korolari akun Tuntutan Ganti Rugi.
Jurnal timbulnya Tuntutan Ganti Rugi

No Tgl Uraian Debet Kredit
Tuntutan Ganti Rugi xxx

Diinvestasikan dalam aset lainnya xxx

Jurnal pengurangan atau penghapusan Tuntutan Ganti Rugi \

No Tgl Uraian Debet Kredit
Diinvestasikan dalam aset lainnya xxx

Tuntutan Ganti Rugi xxx

Contoh:
Pada tanggal 18 februari 2009, seorang pegawai, yang telah

menghilangkan kendaraan dinas, menandatangani surat kterangan

tanggung jawab mutlak (SKTM). Dalam surat tersebut dinyatakan

kesanggupan dia untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 24 juta yang

akan diangsur setiap bulan sebesar Rp 1 juta, dimulai tanggal 18 Maret

2009. Diasumsikan bahwa selama tahun 2009, karyawan tersebut  telah

membayar angsuran dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Jurnal korolari yang dibuat pada tanggal 18 Februari adalah:

No Tgl Uraian Debet Kredit
18 febr Tuntutan Ganti Rugi 24 jt

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 24 jt

Jurnal korolari transaksi penerimaan angsuran atau penghapusan

No Tgl Uraian Debet Kredit
18 mrt-
18 des

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 10  juta
Tuntutan Ganti Rugi 10 juta
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3).  Jurnal korolari akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
a). Pola Bangun Kelola Serah (BKS)

Saat penyerahan tanah untuk dikerjasamakan

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

Saat masa konsesi telah selesai, tanah dan bangunan seluruhnya harus

diserahkan ke SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat penerimaan tanah

dan bangunan tersebut dalam jurnal berikut:

No Tgl Uraian Debet Kredit
Diinvestasikan dalam aset lainnya xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx

Selanjutnya, tanah dan bangunan tersebut harus dibukukan sebagai aset

tetap kalau akan digunakan untuk kegiatan operasional SKPD. Jurnal

yang dibuat ketika mereklasifikasi tanah dan bangunan tersebut sebagai

aset tetap adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset tetap xxx

Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Contoh:
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Kesehatan Kabupaten ABC telah mengikat kerjasama BKS (bangun,

kelola, serah) dengan PT Abadi Jaya untuk membangun laboratorium.

Nilai tanah yang diserahkan dinas kesehatan dalam kemitraan tersebut

adalah sebesar RP 100.000.000,00. Jurnal untuk mencatat penyerahan

tanah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam pola BKS

tersebut adalah sebagai berikut:
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Jurnal pola BKS

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 100 jt

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 100 jt

b).  Pola Bangun Serah Kelola (BSK):
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Kesehatan Kabupaten ABC telah mengikat kerjasama BSK (bangun,

serah, kelola) dengan PT Surya untuk membangun rumah sakit. Untuk

menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah

mengeluarkan dana sebesar Rp600.000.000,00 sedangkan tanah yang

diserahkan oleh dinas kesehatan untuk pembangunan rumah sakit

tersebut adalah senilai Rp100.000.000,00. Aset BSK tersebut telah

selesai dibangun dan telah diserahkan kepada dinas kesehatan. Dinas

kesehatan telah memberikan bagi hasil kepada investor sebesar

Rp50.000.000,00 yang mengurangi nilai kewajiban kemitraan dengan

pihak ketiga tersebut.

Jurnal pola BSK

No Tgl Uraian Debet Kredit
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 700 jt

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 700 jt

Jurnal untuk mencatat kewajiban pemerintah:

No Tgl Uraian Debet Kredit
Dana yg Hrs Disediakan utk Membayar
Kewajiban Jk Panjang

550 jt

Kewajiban Kemitraan dengan Pihak Ketiga 550 jt

4).  Jurnal korolari akun Aset Tak Berwujud
Jurnal untuk membukukan aset tak berwujud

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset Tak Berwujud xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx
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Contoh :

Pada tanggal 23 Nopember 2009, Dinas Kesehatan Kabupaten ABC telah

membayar biaya pembuatan Program Aplikasi Komputer untuk Sistem

Rawat Inap sebesar Rp200.000.000,00.

Jurnal untuk membukukan Aset Tak Berwujud

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset Tak Berwujud 200 juta

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 200 juta

5).  Jurnal korolari akun Aset Lain-Lain.
Jurnal untuk membukukan Aset Lain-Lain

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset Lain-Lain xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

Contoh :

Berdasarkan catatan di bagian umum & perlengkapan diketahui bahwa

terdapat aset tetap (mesin dan peralatan) senilai Rp. 50.000.000,00 yang

sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak. Pengurus Barang

sudah mengajukan usulan penghapusan barang tersebut namun surat

keputusan penghapusannya belum terbit.

Jurnal untuk mereklasifikasi aset tetap ke dalam aset lain-lain dilakukan

dalam dua tahapan jurnal, yaitu jurnal untuk menghapus aset tetap yang

terkait dan kemudian jurnal untuk membukukannya sebagai Aset Lain-

Lain. Jurnal untuk menghapus aset tetap adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 50 juta

Aset Tetap (mesin dan peralatan) 50 juta

Jurnal untuk membukukan aset lain-lain adalah sebagai berikut.

No Tgl Uraian Debet Kredit
Aset Lain-Lain 50 juta

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 50 juta
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h. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

i. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

j. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

k. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator tidak membukukan jurnal

korolari terkait dengan penambahan dan/atau pengurangan aset lainnya yang

terjadi di SKPD.

Prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD dapat digambarkan dalam  bagan alir

(flow chart) berikut ini.
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Gambar 6

Bagan Alir  Prosedur  Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
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Anggaran melalui PPK-SKPD
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PPK-SKPD

.4. Pengurus barang
menyampaikan usulan
penghapusan barang milik
daerah yang rusak atau
tidak digunakan lagi ke
PPK-SKPD
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D. Rangkuman
Prosedur akuntansi aset di SKPD adalah serangkaian proses baik manual

ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas

perolehan,  rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset

yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD hanya

berkenaan dengan pembukuan aset tetap dan aset lainnya di neraca (baik

penambahan dan/atau pengurangannya) yang timbul sebagai ikutan dari adanya

transaksi pembelian, rehabilitasi, penyusutan, penghapusan maupun dari

penerimaan/pemberian hibah.

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap

adalah bukti memorial yang dilampiri dengan: berita acara penerimaan barang

dan/atau berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian

pekerjaan; dan/atau surat usulan penghapusan barang milik daerah  yang

rusak/tidak digunakan lagi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur

akuntansi aset lainnya adalah bukti memorial yang dilampiri dengan: surat jual

beli barang milik daerah; dan/atau surat keterangan tanggung jawab mutlak;

dan/atau berita acara penerimaan barang; dan/atau surat usulan penghapusan

barang milik daerah  yang rusak/tidak digunakan lagi. Dalam menyelenggarakan

prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD

dapat menggunakan buku jurnal umum;  buku besar;  buku besar pembantu.

Penggunaan buku-buku tersebut bersifat optional sesuai dengan kebutuhan.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD

adalah: PPK-SKPD; Penyimpan Barang  Milik Daerah; Pengurus Barang SKPD;

Kuasa BUD; Bendahara Pengeluaran. Sementara itu pihak-pihak yang terkait

dalam prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD adalah: Kuasa BUD; Bendahara

Pengeluaran; Bagian Keuangan; Pengurus Barang SKPD; PPK-SKPD. Bentuk

keterlibatan mereka dapat dilihat dari langkah-langkah yang harus dilakukan

dalam prosedur akuntansi aset tetap maupun prosedur akuntansi aset lainnya di

SKPD.
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E. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas disertai dengan contoh-contoh

yang diperlukan.

1. Jelaskan jenis-jenis aset tetap dan aset lainnya yang terdapat di SKPD.

2. Jelaskan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset

tetap dan aset lainnya  di SKPD beserta bukti-bukti pendukungnya.

3. Jelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi aset

tetap dan aset lainnya di SKPD

4. Jelaskan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dalam

prosedur akuntansi aset tetap dan aset lainnya di SKPD

5. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di

SKPD, berikut tugas-tugas mereka.

6. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi aset tetap dan buatlah bagan alirnya.

7. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya di

SKPD, berikut tugas-tugas mereka.

8. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi aset lainnya dan buatlah bagan alirnya.

F. Test Formatif Kegiatan Belajar III

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut ini.

1. Berikut ini merupakan  aset SKPD, kecuali:

a. Aset lancar

b. Aset tetap

c. Aset lainnya

d. Investasi
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2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 255,

dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap

adalah:

a. Bukti memorial

b. Berita acara penerimaan barang

c. Berita acara serah terima barang

d. Berita acara penyelesaian pekerjaan

3. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset

tetap di SKPD, kecuali:

a. Penyimpan Barang  Milik Daerah

b. Pengurus Barang SKPD

c. Bendahara Penerimaan

d. Bendahara Pengeluaran

4. Dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD, pihak yang bertugas membuat

bukti memorial adalah:

a. Penyimpan Barang

b. Pengurus Barang SKPD

c. Bendahara Pengeluaran

d. PPK-SKPD

5. Tugas penyimpan barang dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD

adalah:

a. Menyampaikan berita acara penerimaan barang ke PPK-SKPD

b. Membuat bukti memorial

c. Menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau

tidak digunakan lagi kepada pengelola barang

d. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada pengelola barang

6. Tugas pengurus barang dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD

adalah:

a. Menyampaikan berita acara penerimaan barang ke PPK-SKPD
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b. Membuat bukti memorial

c. Menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau

tidak digunakan lagi kepada pengelola barang melalui PPK-SKPD

d. Membuat jurnal korolari atas transaksi penambahan atau pengurangan

aset tetap

7. Berikut ini adalah penggalan dari langkah-langkah dalam prosedur akuntansi

aset tetap

I. Membuat catatan atau jurnal atas penambahan atau pengurangan aset

tetap

II. Membuat bukti memorial atas transaksi perolehan atau kesalahan

membukukan aset tetap

III. Memindahkan saldo-saldo buku besar ke dalam neraca saldo secara

periodik

IV. Memposting jurnal penambahan atau pengurangan aset secara periodik

ke buku besar

Mana urutan langkah yang paling tepat menurut saudara:

a. II; I; III; IV

b. I; II; III; IV

c. IV; III; II; I

d. II; III; IV; I

8. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi-

transaksi terkait dengan aset tetap di neraca. Transaksi yang dimaksud

adalah berikut ini, KECUALI:

a. Pengeluaran belanja modal untuk membeli aset tetap

b. Pengeluaran belanja operasional untuk memelihara aset tetap, misalnya

untuk mengecat gedung

c. Transaksi penghapusan aset tetap

d. Transaksi penerimaan/pemberian hibah aset tetap

9. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset lainnya

adalah:

a. Bukti memorial
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b. Surat Jual Beli Barang Milik Daerah (BMD)

c. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM

d. Berita acara penerimaan barang, dan atau Berita acara serah terima

barang, dan atau Berita acara penyelesaian pekerjaan

10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset

lainnya di SKPD, kecuali:

a. Penyimpan Barang  Milik Daerah

b. Pengurus Barang SKPD

c. Bagian Keuangan

d. Bendahara Pengeluaran

11. Dalam prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD, pihak yang bertugas

membuat bukti memorial adalah:

a. Penyimpan Barang  Milik Daerah

b. Pengurus Barang SKPD

c. Bagian Keuangan

d. PPK-SKPD

12. Berikut ini adalah bagian dari aset lainnya, kecuali:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

b. Tuntutan Ganti Rugi

c. Buku-Buku Bacaan yang ada di Perpustakaan Daerah

d. Software program computer

13. Berikut ini adalah tugas bagian keuangan dalam kaitannya dengan prosedur

akuntansi aset lainnya:

a. Membuat bukti memorial

b. Melakukan pembelian aset lainnya

c. Membuat dan menyampaikan surat perjanjian jual beli barang milik

daerah, dan/atau surat keterangan tanggung jawab mutlak  ke PPK-

SKPD

d. Menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-Administratif kepada Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diverifikasi
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14. Berikut ini adalah tugas Bendahara Pengeluaran dalam kaitannya dengan

prosedur akuntansi aset lainnya:

a. Melakukan pembelian aset lainnya

b. Menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-Administratif kepada Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diverifikasi

c. Membuat bukti memorial

d. Membuat dan menyampaikan surat perjanjian jual beli barang milik

daerah, dan/atau surat keterangan tanggung jawab mutlak  ke PPK-

SKPD

15. Prosedur akuntansi aset lainnya dimaksudkan untuk membukukan transaksi

berikut ini, KECUALI:

a. Penyerahan tanah SKPD untuk dikerjasamakan dengan pihak ke tiga

b. Pembelian buku-buku untuk mengisi perpustakaan daerah

c. Pembelian soft ware program

d. Penghapusan aset tetap yang SK Penghapusannya belum terbit

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di belakang modul ini. Kemudian hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai

dengan kunci jawaban dan gnakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat

penguasaan Saudara terhadap materi.

Rumus =
Jumlah jawaban yang benar

x 100%
Jumlah semua soal

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

60% - 69% = kurang

Jika Saudara dapat mencapai tingkat penguasaan di atas 80% Saudara dapat

melanjutkan dengan materi selanjutnya. Akan tetapi kalau nilai Saudara kurang

dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang belum

Saudara kuasai.
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BAB VI
KEGIATAN BELAJAR IV

PROSEDUR AKUNTANSI NON KAS DI SKPD

Indikator Keberhasilan:
Setelah melaksanakan kegiatan belajar IV, peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis transaksi non kas di SKPD
2. Menjelaskan dokumen sumber dalam prosedur akuntansi non kas di SKPD
3. Menjelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi non kas

di SKPD
4. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan

di SKPD
5. Melaksanakan prosedur akuntansi koreksi kesalahan non kas di SKPD
6. Melaksanakan prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual
7. Melaksanakan prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam

rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun
8. Melaksanakan prosedur akuntansi jurnal penutup

A. Pengertian  dan Jenis-Jenis Transaksi Non Kas di SKPD
Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi

yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya

transaksi kas. Oleh karena kejadian-kejadian tersebut mempunyai sifat ekonomi,

maka diperlukan pembukuan ketika kejadian tersebut timbul. Akuntansi non kas

terutama bertujuan agar neraca dapat disajikan dengan menggunakan basis

akrual.

Transksi non kas di SKPD bisa dipastikan terjadi setiap tahun, yang

meliputi:

1. Pembukuan koreksi kesalahan pencatatan, yaitu koreksi terhadap kesalahan

dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

2. Pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual pada akhir tahun.

3. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan

keuangan pada akhir tahun;

4. Jurnal penutup.

B. Jenis-Jenis Prosedur Akuntansi Non Kas di SKPD
Prosedur akuntansi non kas di SKPD dibuat agar terdapat keseragaman

perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi non kas yang terjadi. Prosedur-

prosedur akuntansi non kas di SKPD meliputi:
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1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan.

2. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual

3. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka

menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;

4. Prosedur akuntansi jurnal penutup.

Meskipun pembukuan belanja modal menjadi aset tetap merupakan transaksi

non kas sehingga prosedur akuntansinya bisa dikelompokkan ke dalam prosedur

akuntansi non kas, namun dalam buku ini penulis membahasnya dalam bab

tersendiri, yaitu dalam Bab V tentang Prosedur Akuntansi Aset.

C. Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Non Kas
di SKPD
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi non kas di SKPD

adalah bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika ada. Bukti

memorial harus memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun,

uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

D.  Buku-Buku yang dapat digunakan dalam Prosedur Akuntansi Non Kas
di SKPD

Buku yang digunakan dalam prosedur akuntansi non kas di SKPD

hanyalah buku jurnal umum. Dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan, jurnal

koreksi yang dibuat PPK-SKPD dalam jurnal umum akan diposting langsung ke

buku besar akun yang terkait dengan koreksi tersebut. Jurnal yang dibuat dalam

prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual dan prosedur

akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan

keuangan pada akhir tahun, dibukukan dalam buku jurnal umum dan langsung

digunakan untuk menyesuaikan aku-akun yang terkait dalam rangka

mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau penyusunan laporan

keuangan menggunakan bantuan worksheet, jurnal tersebut akan langsung

dimasukkan ke dalam worksheet untuk mendapatkan neraca saldo setelah

penyesuaian. Dalam prosedur akuntansi jurnal penutup, jurnal penutup hanya

dibuat dalam buku jurnal umum dan langsung digunakan untuk menutup akun-

akun dalam LRA ketika akan menyusun laporan keuangan.
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E. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan
di SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan di

SKPD adalah:

1. Bendahara Penerimaan
Dalam prosedur akuntansi pendapatan, Bendahara Penerimaan SKPD wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) administratif berikut bukti-

bukti pendukungnya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, setiap

bulan. PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi yang dilakukan bendahara

penerimaan termasuk koreksi-koreksi yang ada (seperti pengembalian

kelebihan pendapatan).

2. Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU dan SPJ-

Administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Penyampaian

pertanggungjawaban melalui PPK-SKPD dimaksudkan agar PPK-SKPD

melakukan verifikasi terlebih dahulu atas LPJ-UP; LPJ-TU dan SPJ-

Administratif tersebut. Setelah melakukan verifikasi, PPK-SKPD akan

membukukan seluruh transaksi  yang dilakukan bendahara pengeluaran

termasuk koreksi-koreksi yang ada (seperti pengembalian kelebihan belanja).

3. Kuasa BUD
Kuasa BUD menyampaikan SP2D untuk mengembalikan kelebihan

pendapatan SKPD ke PPK-SKPD.

4. PPK-SKPD
PPK-SKPD bertugas membuat bukti memorial dan membukukan seluruh

transaki non kas yang terjadi di di SKPD.

5. Pengurus Barang.
Pengurus barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK-SKPD. PPK-

SKPD sebaiknya melakukan rekonsiliasi antara catatan yang dibuatnya

dengan LPBS dan LPBT, kemudian melakukan koreksi jika terdapat

kesalahan dalam catatannya.
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F. Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan.
Kesalahan menurut PSAP Nomor 10 paragraf 4 adalah penyajian pos-pos

yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Dengan demikian, terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi, yaitu

tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, segera setelah

diketahui.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis,

kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,  kesalahan

interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Prosedur akuntansi koreksi kesalahan dimaksudkan untuk membukukan

tindakan pembetulan akuntansi agar agar pos-pos yang tersaji dalam laporan

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Prosedur akuntansi

koreksi kesalahan dilaksanakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi langkah-langkah

berikut.

1. Kuasa BUD menyampaikan SP2D ke PPK-SKPD atas pengembalian

kelebihan pendapatan yang diterima SKPD yang bersangkutan.

2. Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Adminstratif  ke Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD

3. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; dan SPJ

Administratif  ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

4. Pengurus barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK-SKPD.

5. PPK-SKPD melakukan verifikasi dan identifikasi atas LPJ Administratif

Bendahara Penerimaan; SPJ- Administratif,  LPJ-UP dan LPJ-TU Bendahara

Pengeluaran; serta LPBS dan LPBT. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya

kemungkinan penerimaan dari pengembalian kelebihan belanja dan/atau

kekurangan pendapatan, pengeluaran atas kekurangan belanja dan/atau

kelebihan menerima pendapatan; kesalahan dalam membukukan aset tetap.
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6. PPK-SKPD membuat bukti memorial terkait dengan adanya penerimaan atas

pengembalian kelebihan belanja dan/atau kekurangan pendapatan;

pengeluaran atas kekurangan belanja dan/atau kelebihan menerima

pendapatan; kesalahan dalam membukukan aset tetap

7. PPK-SKPD membukukan bukti memorial tersebut ke dalam buku jurnal

umum.

Jurnal koreksi yang dibuat PPK-SKPD antara lain dicontohkan sebagai

berikut.

a. Jurnal Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik.
Kesalahan yang berulang dan sistemik menurut PSAP Nomor 10

paragraf 9 adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal)

dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan

koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari

wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,

melainkan dicatat pada saat terjadi.

Contoh: Pada tanggal 26 September 2009, diketahui telah terjadi

kekurangan penerimaan atas pendapatan pajak air bawah tanah tahun 2008

sebesar Rp3.500.000. Kekurangan tersebut terjadi karena adanya kesalahan

perhitungan. Setelah dilakukan penagihan, pada tanggal 3 November 2009,

wajib pajak langsung menyetor kekurangan pembayaran pajaknya ke kas

daerah sebesar Rp3.500.000.

Jurnal koreksi yang harus dibuat fungsi akuntansi di SKPKD pada
tanggal 3 November 2009, adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
3
Nov.

Kas di Kas Daerah 3,5 juta
Pendapatan Pajak 3,5 juta

b. Jurnal Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang.
Kesalahan yang tidak berulang merupakan kesalahan yang

diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan tersebut bisa terjadi dan

ditemukan pada:
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1). Periode berjalan sebelum laporan keuangan terbit atau

2). Periode yang lalu dimana laporan keuangan periode tersebut sudah

terbit.

1). Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode
Berjalan Sebelum Laporan Keuangan Terbit

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

dan ditemukan sebelum laporan keuangan terbit, baik yang mempengaruhi

posisi kas maupun yang tidak, cukup dilakukan dengan pembetulan pada

akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Contoh: pada tanggal 9

November 2009, bendahara penerimaan menerima kelebihan pembayaran

retribusi kesehatan sebesar Rp1.000.000 dari bapak Surya karena adanya

kesalahan perhitungan. Pada tanggal 16 Desember 2009, diterima SP2D

untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Jurnal koreksi yang harus dibuat PPK-SKPD pada tanggal 16 Desember
2009 adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
Pendapatan  Retribusi 1 juta

RK-PPKD 1 juta

2). Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode
Sebelumnya dan Laporan Keuangan Periode Tersebut Sudah Terbit

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan SKPDmaupun

SKPKD yang tidak berulang yang mengakibatkan pengembalian pendapatan,

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, menurut

Permendagri Nomor 13 Pasal 48 dilakukan dengan pembetulan pada akun

belanja tidak terduga dan hanya dilakukan di SKPKD. Menurut PSAP Nomor

10 Paragraf 14 dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
Pada contoh sebelumnya, jika pengembalian atas kelebihan pendapatan

tersebut dilakukan tanggal 6 Juli 2010 setelah laporan keuangan tahun 2009

terbit (langsung dibayar dari rekening Kas Umum Daerah), maka PPK-SKPD

tidak melakukan koreksi apapun. Koreksi hanya dilakukan oleh PPK-SKPKD

dengan membuat jurnal berikut.
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No. Tgl Uraian Debet Kredit
Belanja Tidak Terduga 1 juta

Kas di Kas Daerah 1 juta

Koreksi kesalahan atas kelebihan belanja (sehingga mengakibatkan

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya, yang mempengaruhi posisi kas dan atau mempengaruhi secara

material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-

lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait (PSAP Nomor 10

Paragraf 13). Contoh: Pada tanggal 28 Desember 2009 terjadi kelebihan

pembayaran belanja modal atas pekerjaan pembangunan gedung kantor

sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 23 Juli 2010 pihak kontraktor telah

mengembalikan kelebihan belanja tersebut yang langsung disetor ke Kas

Umum daerah. Dalam kasus ini, PPK-SKPD hanya melakukan koreksi

terhadap pembukuan aset tetapnya saja, sedangkan koreksi atas

penerimaan kelebihan belanja, karena laporan keuangan periode tersebut

sudah terbit, hanya dilakukan oleh fungsi akuntansi di SKPKD.

Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh PPK-SKPD pada tanggal 23 Juli 2010

adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
23
Juli

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 15 juta
Aset Tetap (Gedung dan bangunan) 15 juta

Jurnal koreksi yang dibuat oleh PPK-SKPKD pada tanggal 23 Juli 2010 atas

setoran pengembalian belanja adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
23
Juli

Kas di Kas daerah 15 juta
Lain-Lain  PAD yang Sah 15 juta

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum

maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya

kesalahan. Misalnya, belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap)

dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi
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yang perlu dilakukan adalah mendebet akun aset tetap dan mengkredit akun

ekuitas dana investasi pada aset tetap. Contoh: pada tanggal 24 Mei 2009

ditemui kesalahan dalam membukukan belanja modal (untuk membeli mesin

tik) sebesar Rp500.000 sebagai belanja barang. Jurnal yang harus dibuat

oleh PPK-SKPD pada tanggal 24 Mei 2009 adalah:

No. Tgl Uraian Debet Kredit
24
Mei

Aset Tetap (Mesin dan Peralatan) 500.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 500.000

l. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

m. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai

kebutuhan (minimal 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun

laporan keuangan).

n. PPK-SKPD membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(dengan atau tanpa bantuan worksheet)  untuk periode tertentu sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap

akhir tahun anggaran).

o. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator tidak membukukan jurnal

korolari terkait dengan penambahan dan/atau pengurangan aset lainnya yang

terjadi di SKPD.

Prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD dapat digambarkan dalam bagan

alir  (flow chart) berikut ini.
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Gambar 7

Bagan Alir  Prosedur  Akuntansi  Koreksi Kesalahan di SKPD
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G. Prosedur Akuntansi atas Transaksi yang Bersifat Akrual
Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual dimaksudkan

untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah

timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi.

Pembukuan transaksi yang bersifat akrual tersebut meliputi:

1. Pencatatan persediaan;

2. Pencatatan piutang yang akan diterima pada tahun yang akan datang

(contoh piutang retribusi);

3. Pencatatan kewajiban yang akan dibayar pada tahun yang akan datang

(misalnya belanja yang masih harus dibayar).

Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK-SKPD saja berdasarkan data-data

yang ada, yang meliputi langkah-langkah berikut.

1. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti bahwa telah timbul hak dan

kewajiban yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meskipun

pengeluaran atau penerimaan kas belum terealisasi. Bukti memorial tersebut

sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode

akun, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

2. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum untuk membukukan

transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

3. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat bantu untuk

menyusun Laporan Keuangan. Penggunaan kertas kerja ini bukan

merupakan suatu keharusan, tetapi hanya merupakan alat bantu untuk

memudahkan proses pembuatan laporan keuangan manual.

4. Membuat neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di

kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

5. Memindahkan jurnal transaksi yang bersifat akrual dari jurnal umum ke kolom

“Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

6. Menyesuaikan neraca saldo dengan memperhitungkan jurnal tersebut di

atas, sehingga menjadi ”Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat

pada kolom tersendiri di Kertas Kerja.

7. Mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan

Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi

Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.
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8. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD

mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan

memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

9. Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi

Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-

SKPD belum membuat Jurnal Penutup.

H. Jurnal Transaksi yang Bersifat Akrual

1. Jurnal penyesuaian untuk membukukan persediaan

No. Tgl Uraian Debet Kredit
Persediaan xxx

Cadangan persediaan xxx

Contoh: berdasarkan inventarisasi fisik pada tanggal 31 Desember 2009,

ditemukan ATK berupa kertas HVS sebanyak 10 rim dengan harga beli

terakhir Rp32.000/rim. Jurnal untuk membukukan persediaan tersebut adalah

sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Persediaan 320.000
Cadangan persediaan 320.000

2. Jurnal penyesuaian untuk membukukan piutang retribusi/piutang lainnya
di SKPD.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
Piutang Retribusi/Piutang Lainnya xxx

Cadangan Piutang xxx

Contoh: berdasarkan inventarisasi fisik dokumen pada tanggal 31 Desember

2009, ditemukan ada SKR yang  belum dibayar senilai Rp 20 juta. Jurnal

penyesuaian untuk membukukan piutang retribusi tersebut adalah sebagai

berikut.
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No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Piutang retribusi 20 juta
Cadangan piutang 20 juta

3. Jurnal penyesuaian untuk membukukan utang belanja.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
Dana yg Hrs Disediakan utk Membayar Utang Jk
Pendek

xxx

Utang Jangka Pendek Lainnya xxx

Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2009 tagihan pemakaian listrik, air dan

telepon Bulan Desember sebesar Rp3.000.000 belum dibayar. Jurnal

penyesuaian untuk membukukan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Dana yg Hrs Disediakan utk Membayar Utang Jk
Pendek

3 juta

Utang Jangka Pendek Lainnya 3 juta

I. Prosedur Akuntansi Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu dalam Rangka
Menyusun Laporan Keuangan pada Akhir Tahun

Prosedur akuntansi penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk

melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun

laporan keuangan pada akhir tahun. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan

membuat:

1. jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi bagian TPA atau TGR yang akan

diterima pada tahun depan;

2. jurnal penyesuaian atas belanja UP yang SP2D-GU Nihilnya belum diterima;

3. jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum disetor ke

Kas Daerah.

Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK-SKPD berdasarkan data-data

yang ada, yang meliputi langkah-langkah berikut.

1. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu bahwa

terdapat bagian TPA/TGR yang akan diterima di tahun depan.
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2. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum (dalam bentuk jurnal

penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu).

3. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat bantu untuk

menyusun Laporan Keuangan.

4. Membuat neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di

kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

5. Memindahkan jurnal penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu  dari jurnal

umum ke kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

6. Menyesuaikan neraca saldo dengan memperhitungkan jurnal tersebut di

atas, sehingga menjadi  ”Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat

pada kolom tersendiri di Kertas Kerja.

7. Mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan

Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi

Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.

8. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD

mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan

memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

9. Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi

Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-

SKPD belum membuat Jurnal Penutup.

Contoh dokumen kertas kerja (worksheet) adalah sebagai berikut :
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J. Jurnal Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu dalam Rangka Menyusun
Laporan Keuangan.

Beberapa jurnal penyesuaian yang biasanya dibuat pada akhir tahun, ketika akan

menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Jurnal Penyesuaian untuk Membukukan Reklasifikasi Bagian Lancar
TGR

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Bagian Lancar TPA/TGR xxx
Cadangan Piutang xxx

Contoh (mengambil contoh sebelumnya): pada tanggal 2 februari 2009,

seorang pegawai, yang telah menghilangkan kendaraan dinas,

menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM). Dalam

surat tersebut dinyatakan kesanggupan dia untuk membayar ganti rugi

sebesar Rp 24 juta yang akan diangsur setiap bulan sebesar Rp 1 juta,

dimulai tanggal 2 Maret 2009. Diasumsikan bahwa selama tahun 2009,

karyawan tersebut  telah membayar angsuran dengan tepat waktu dan tepat

jumlah.
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Jurnal yang harus dibuat PPK-SKPD untuk membukukan bagian lancar TGR

di akhir tahun adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Bagian Lancar TGR 12 juta
Cadangan Piutang 12 juta

Selanjutnya, jurnal yang harus dibuat PPK-SKPD untuk mengurangi saldo

TGR di akhir tahun adalah:

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Diinvestasikan dalam aset lainnya 12 juta
TGR 12 juta

2. Jurnal Penyesuaian atas Belanja UP/GU yang SP2D-GU Nihilnya Belum
Diterima.

Menurut PSAP Nomor 02 paragraf 32, belanja yang menggunakan

uang persediaan (yang berasal dari bendahara pengeluaran) diakui pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan. Dengan demikian, atas pengeluaran

uang yang pada akhir tahun pertanggungjawabannya belum diterima BUD

(SP2D-GU/GU Nihilnya belum terbit), harus tetap diperlakukan sebagai saldo

kas di Bendahara Pengeluaran, tidak boleh dianggap sebagai belanja. Jika

pengeluaran tersebut sebelumnya sudah diakui sebagai belanja maka

diperlukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Akun Belanja tersebut

menjadi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Contoh: pada akhir tahun terdapat saldo kas di Bendahara

Pengeluaran sebesar Rp500.000,00 dan terdapat pengeluaran untuk belanja

barang sebesar Rp2.000.000 yang SP2D-GU/SP2D-GU Nihilnya belum

terbit. Menurut SE BAKD Nomor 900/316, pengeluaran uang melalui

bendahara pengeluaran sudah dibukukan sebagai belanja tanpa menunggu

SP2D-GU/GU Nihilnya terbit. Oleh karena itu, pada akhir tahun diperlukan

penyesuaian agar laporan keuangan menjadi sesuai dengan SAP. Jurnal

penyesuaian yang diperlukan untuk mereklasifikasi belanja yang SP2D-GU

Nihilnya belum terbit adalah sebagai berikut.
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No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Kas di Bendahara Pengeluaran 2 juta
Belanja Barang.... 2 juta

3. Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan yang pada Akhir Tahun Belum
Disetor ke Kas Daerah

Pendapatan menurut PSAP Nomor 01 paragraf 8 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. Dengan

demikian, jika pada akhir tahun masih terdapat saldo kas di bendahara

penerimaan maka tidak boleh diakui sebagai Pendapatan, tetapi harus diakui

sebagai pendapatan ditangguhkan. Jika penerimaan tersebut sebelumnya

sudah diakui sebagai pendapatan maka diperlukan jurnal penyesuaian untuk

mereklasifikasi Akun Pendapatan menjadi Akun Pendapatan yang

Ditangguhkan.

Contoh: pada akhir tahun terdapat saldo kas di Bendahara

Penerimaan sebesar Rp1.000.000,00 yang belum disetor ke Kas Daerah.

Menurut SE BAKD Nomor 900/316, penerimaan kas di Bendahara

Penerimaan sudah dibukukan sebagai pendapatan walaupun uangnya belum

disetor ke Kas daerah. Oleh karena itu, pada akhir tahun diperlukan

penyesuaian agar laporan keuangan menjadi sesuai dengan SAP. Jurnal

penyesuaian yang diperlukan untuk mereklasifikasi pendapatan yang

uangnya belum disetor ke Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut.

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Pendapatan 1 juta
Pendapatan yang Ditangguhkan 1 juta

K. Prosedur Akuntansi Jurnal Penutup
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal

menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan

yang digunakan untuk laporan Realisasi Anggaran, yaitu pendapatan, belanja,
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dan pembiayaan. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca

menjadi jumlah yang benar. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan

untuk menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi.

Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK-SKPD saja berdasarkan data-data

yang ada, yang meliputi langkah-langkah berikut.

1. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial

tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi,

kode akun, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

2. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum (dalam bentuk jurnal

penutup).

3. Menyusun Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (sebelum jurnal

penutup).

4. Memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun-akun nominal

yang terkait.

5. Menyusun neraca setelah jurnal penutup.

Contoh Jurnal penutup:

No. Tgl Uraian Debet Kredit
31
Des

Pendapatan xxx
Apropriasi Belanja xxx
Defisit xxx

Belanja xxx
Estimasi Pendapatan xxx
Surplus xxx

L. Rangkuman

Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi

yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya

transaksi kas. Oleh karena kejadian-kejadian tersebut mempunyai sifat ekonomi,

maka diperlukan pembukuan ketika kejadian tersebut timbul. Akuntansi non kas

terutama bertujuan agar neraca dapat disajikan dengan menggunakan basis

akrual.
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Prosedur akuntansi non kas di SKPD meliputi: prosedur akuntansi koreksi

kesalahan; prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual;

prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun

laporan keuangan pada akhir tahun; prosedur akuntansi jurnal penutup. Bukti

transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi non kas di SKPD adalah

bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika ada. Bukti

memorial harus memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun,

uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. Buku yang digunakan

dalam prosedur akuntansi non kas di SKPD hanyalah buku jurnal umum.

Prosedur akuntansi koreksi kesalahan dimaksudkan untuk membukukan

tindakan pembetulan akuntansi agar agar pos-pos yang tersaji dalam laporan

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Pihak-pihak yang

terlibat dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD adalah: Bendahara

Penerimaan; Bendahara Pengeluaran; Kuasa BUD; PPK-SKPD; Pengurus

Barang.
Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual dimaksudkan

untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah

timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi.

Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual hanya melibatkan PPK-

SKPD saja berdasarkan data-data yang ada.

Prosedur akuntansi penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk

melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu  dalam rangka menyusun

laporan keuangan pada akhir tahun. Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan

PPK-SKPD berdasarkan data-data yang ada.

Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup saldo

nominal menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi. Prosedur akuntansi ini

hanya melibatkan PPK-SKPD saja berdasarkan data-data yang ada.

M. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas disertai dengan contoh-contoh

yang diperlukan

1. Jelaskan jenis-jenis transaksi non kas yang terjadi di SKPD.
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2. Sebutkan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi non

kas di SKPD.

3. Jelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi non

kas di SKPD.

4. Apa yang dimaksud dengan kesalahan dan koreksi kesalahan  menurut

PSAP Nomor 10?

5. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi

kesalahan di SKPD, berikut tugas-tugas mereka.

6. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD dan buatlah

bagan alirnya.

7. Jelaskan transaksi-transaksi apa saja yang bersifat akrual yang terjadi di

SKPD.

8. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual.

9. Jelaskan akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian di akhir tahun

dalam rangka menyusun laporan keuangan di SKPD.

10. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu

dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.

11. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan PPK-SKPD dalam

melaksanakan prosedur akuntansi jurnal penutup.

N. Test Formatif Kegiatan Belajar IV

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut ini.

1. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai transaksi non kas.

a. Transaksi non kas merupakan kejadian-kejadian yang tidak melibatkan

kas dan tidak memiliki nilai ekonomi

b. Transaksi non kas merupakan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat

ekonomi, sehingga diperlukan pembukuan ketika kejadian tersebut timbul
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c. Akuntansi non kas terutama bertujuan agar laporan realisasi anggaran

dapat disajikan dengan menggunakan basis akrual

d. Akuntansi non kas terutama bertujuan agar laporan arus kas dapat

disajikan dengan menggunakan basis akrual

2. Berikut ini adalah transksi non kas yang terjadi di SKPD, kecuali:

a. Pembukuan  koreksi kesalahan pencatatan

b. Pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual pada akhir tahun

c. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan

keuangan pada akhir tahun

d. Transaksi perhitungan fihak ke tiga (PFK)

3. Berikut ini adalah prosedur transksi non kas yang terjadi di SKPD, kecuali:

a. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan

b. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual

c. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka

menyusun laporan keuangan pada akhir tahun

d. Prosedur akuntansi perhitungan fihak ke tiga (PFK)

4. Dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan, PPK-SKPD membuat jurnal

koreksi dalam jurnal umum, kemudian:

a. Jurnal tersebut langsung diposting ke buku besar akun yang terkait

b. Jurnal tersebut langsung digunakan untuk menyesuaikan aku-akun yang

terkait dalam rangka mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian

c. Jurnal tersebut langsung digunakan untuk menutup akun-akun dalam

LRA ketika akan menyusun laporan keuangan

d. Jurnal tersebut langsung digunakan untuk menutup akun-akun dalam

neraca ketika akan menyusun laporan keuangan

5. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi

kesalahan di SKPD, kecuali:

a. Bendahara Penerimaan

b. Bendahara Pengeluaran

c. Pengurus Barang SKPD
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d. Penyimpan Barang  Milik Daerah

6. Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual dimaksudkan:

a. Untuk membukukan hak atau aset pada neraca SKPD yang sudah timbul,

meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi

b. Untuk membukukan kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul,

meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi

c. Untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang

sudah timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas

belum terjadi

d. Untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis

full accrual (akrual penuh)

7. Pembukuan transaksi yang bersifat akrual dalam laporan keuangan

pemerintah meliputi yang berikut ini, KECUALI:

a. Pencatatan persediaan

b. Pencatatan piutang retribusi

c. Pencatatan belanja yang masih harus dibayar

d. Pencatatan bagian tagihan penjualan angsuran yang akan diterima tahun

depan

8. Berikut ini adalah pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi atas transaksi

yang bersifat akrual:

a. PPK SKPD

b. Kuasa BUD

c. BUD

d. Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran)

9. Prosedur penyesuaian akhir tahun dimaksudkan:

a. Untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu  dalam

rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun

b. Untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang

sudah timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas

belum terjadi
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c. Untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis

full accrual (akrual penuh)

d. Untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis

kas

10. Penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan

keuangan pada akhir tahun meliputi yang berikut ini, KECUALI:

a. Jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi bagian TPA atau TGR yang

akan diterima pada tahun depan

b. Jurnal penyesuaian atas belanja UP yang SP2D-GU Nihilnya belum

diterima

c. Jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum

disetor ke Kas Daerah

d. Jurnal penyesuaian atas persediaan yang belum digunakan pada akhir

tahun

11. Saldo kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir tahun belum disetor ke

RKUD seharusnya diperlakukan sebagai berikut.

a. Diakui sebagai pendapatan ditangguhkan

b. Diakui sebagai pendapatan

c. Dibukukan sebagai Penambah akun RK-PPKD (mendebet akun RP-

PPKD)

d. Tidak dibukukan

12. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk:

a. Menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi

b. Menutup saldo riil menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi

c. Menutup saldo nominal dan saldo riil menjadi nol (0) pada akhir periode

akuntansi

d. Menysusun laporan keuangan dengan menggunakan basis kas menuju

akrual

13. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat tentang jurnal penutup.
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a. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di laporan realisasi

anggaran menjadi jumlah yang benar

b. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di laporan arus kas

menjadi jumlah yang benar

c. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah

yang benar

d. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca dan laporan

realisasi anggaran menjadi jumlah yang benar

14. Berikut ini adalah pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi jurnal

penutup:

a. PPK SKPD

b. Kuasa BUD

c. BUD

d. Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran)

15. Langkah paling awal dalam melaksanakan prosedur akuntansi jurnal penutup

adalah:

a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada

b. Membuat jurnal penutup

c. Memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun-akun

nominal yang terkait

d. Menyusun Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (sebelum jurnal

penutup)

O. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di belakang modul ini. Kemudian hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai

dengan kunci jawaban dan gnakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat

penguasaan Saudara terhadap materi.

Rumus =
Jumlah jawaban yang benar

x 100%
Jumlah semua soal
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Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

60% - 69% = kurang

Jika Saudara dapat mencapai tingkat penguasaan di atas 80% Saudara dapat

melanjutkan dengan materi selanjutnya. Akan tetapi kalau nilai Saudara kurang

dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang belum

Saudara kuasai.
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BAB VII
TEST SUMATIF

LINGKARILAH HURUF B JIKA MENURUT SAUDARA PERNYATAAN DI
BAWAH INI BETUL DAN HURUF S JIKA MENURUT SAUDARA
PERNYATAAN DI BAWAH INI SALAH!

1. B S Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan merupakan salah

satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

2. B S Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) – SKPD.

3. B S Surat Tanda Setoran (STS) merupakan salah satu dokumen

sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di

SKPD.

4. B S Dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD, Bendahara

Pengeluaran bertugas membuat jurnal atas transaksi belanja.

5. B S Penghapusan aset tetap merupakan salah satu transaksi yang

terkait dengan aset tetap.

6. B S Pembelian buku-buku untuk mengisi perpustakaan daerah

merupakan salah satu transaksi yang terkait aset lainnya.

7. B S Pihak yang terlibat dalam prosedur akuntansi jurnal penutup di

SKPD adalah PPK SKPD saja.

8. B S Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup

saldo akun-akun riil menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi.

9. B S Dalam prosedur akuntansi belanja langsung di SKPD, PPK-

SKPD akan membukukan SP2D-Ls yang diterimanya sebagai

belanja.

10. B S PPK-SKPD akan mencatat transaksi setoran yang dilakukan

Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

sebagai penambah saldo kas di Kas daerah.
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PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1. Berikut ini adalah salah satu pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi

aset tetap di SKPD, kecuali:

a. Pengurus Barang SKPD

b. Bendahara Penerimaan

c. Bagian Keuangan

d. Fungsi akuntansi di SKPKD

2. Prosedur akuntansi aset lainnya antara lain dimaksudkan untuk membukukan

transaksi berikut ini.

a. Penerimaan hibah sebidang tanah dari pemerintah pusat

b. Pembelian buku-buku untuk mengisi perpustakaan daerah

c. Pembelian mobil antar jemput karyawan

d. Penghapusan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi, yang surat

keputusan (SK) Penghapusannya belum terbit

3. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai transaksi non kas,

KECUALI:

a. Transaksi non kas merupakan kejadian-kejadian yang tidak melibatkan

kas

b. Transaksi non kas tidak memiliki sifat/nilai ekonomi

c. Transaksi non kas merupakan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat

ekonomi

d. Dalam akuntansi pemerintahan kita, transaksi non kas harus dibukukan

ketika kejadian tersebut timbul

4. Saldo kas di bendahara penerimaan yang pada akhir tahun belum disetor ke

RKUD seharusnya diperlakukan sebagai berikut, KECUALI:

a. Dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan

b. Dibukukan sebagai pendapatan

c. Dibukukan sebagai Penambah akun Kas di Bendahara Penerimaan
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d. Disajikan di neraca SKPD, di sisi aktiva sebagai Kas di Bendahara

Penerimaan dan di sisi pasiva sebagai kewajiban jangka pendek yaitu

pendapatan yang ditangguhkan

5. Berikut ini adalah salah satu contoh pembukuan transaksi yang bersifat

akrual dalam di SKPD.

a. Pencatatan piutang retribusi

b. Pencatatan bagian tagihan penjualan angsuran yang akan diterima tahun

depan

c. Pencatatan bagian tuntutan ganti rugi yang akan diterima tahun depan

d. Pencatatan bagian kewajiban (utang) jangka panjang yang akan dibayar

tahun depan

6. Berikut ini adalah salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

a. Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan

b. Prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan

c. Prosedur akuntansi pendapatan

d. Proseur akuntansi investasi

7. Berikut ini adalah pendapatan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan

SKPD.

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

d. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

8. Berikut ini adalah cut off pengakuan belanja pada belanja langsung yang

paling sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan:

a. Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas belanja tersebut

diterima pejabat perbendaharaan

b. Belanja diakui pada saat SP2D-GU diterima dari Kuasa BUD

c. Belanja diakui pada saat SP2D GU-Nihil diterima dari Kuasa BUD

d. Belanja diakui pada saat SP2D-Ls diterima dari Kuasa  BUD
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9. Apabila pada akhir tahun anggaran SP2D-GU Nihil belum terbit, maka

terhadap pengeluaran uang untuk belanja SKPD yang

pertanggungjawabannya belum diterima tersebut seharusnya diperlakukan

sebagai berikut, KECUALI:

a. Dibukukan dan disajikan sebagai saldo kas di Bendahara Pengeluaran

b. Dibukukan sebagai belanja tahun berjalan

c. Tidak dibukukan sebagai belanja

d. Dilaporkan sebagai uang muka dari Bendahara Umum Daerah

10. Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan prosedur akuntansi

Belanja Ls di SKPD Menurut SE BAKD Nomor 900/316, KECUALI:

a. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja ls gaji dan tunjangan dalam

jumlah bruto meskipun pegawai menerima dananya dalam jumlah netto

(setelah dikurangi potongan) dan tidak mencatat potongannya

b. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja Ls barang dan jasa dalam

jumlah bruto meskipun dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah

jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak) dan mencatat potongan

tersebut ke dalam jurnal umum

c. PPK-SKPD membukukan transaksi belanja ls gaji dan tunjangan dalam

jumlah netto sesuai dengan dana yang diterima oleh pegawai (yang telah

dikurangi dengan potongan)

d. Belanja Ls diakui ketika SP2D Ls diterima dari Kuasa BUD

11. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi-

transaksi terkait dengan aset tetap di neraca. Transaksi yang dimaksud

adalah berikut ini.

a. Pembelian soft ware komputer

b. Pengecatan gedung kantor

c. Pemeliharaan mobil dinas (ganti oli, tune up dan service rutin)

d. Penggantian atap gedung kantor yang sebagian besar bocor
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12. Berikut ini adalah bukti-bukti pendukung yang digunakan dalam prosedur

akuntansi aset lainnya, KECUALI:

a. Surat Perjanjian Jual Beli Barang Milik Daerah (BMD) secara angsuran

kepada pegawai

b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pegawai yang

menghilangkan kendaraan dinas

c. Berita acara serah terima barang berupa pembelian soft ware komputer

d. Berita acara penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor

13. Berikut ini adalah tugas bagian keuangan dalam kaitannya dengan prosedur

akuntansi aset lainnya, KECUALI:

a. Melakukan pembelian aset lainnya

b. Membuat surat perjanjian jual beli barang milik daerah secara angsuran

kepada pegawai

c. Membuat dan menyampaikan surat keterangan tanggung jawab mutlak

ke PPK-SKPD

d. menyampaikan surat perjanjian jual beli barang milik daerah dan surat

keterangan tanggung jawab mutlak  ke PPK-SKPD

14. Tahapan berikut ini tidak termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan

dalam melaksanakan prosedur akuntansi jurnal penutup.

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP; LPJ-TU; SPJ-

Administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk

diverifikasi

b. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada

c. Membuat jurnal penutup

d. Memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun-akun

nominal yang terkait

15. Prosedur penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk menyesuaikan saldo

akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir

tahun. Penyesuaian tersebut dilakukan antara lain dengan membuat jurnal

penyesuaian berikut ini.
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a. Jurnal untuk membukukan piutang retribusi

b. Jurnal untuk membukukan utang belanja

c. Jurnal untuk membukukan transaksi dengan pihak ke tiga (PFK)

d. Jurnal untuk mereklasifikasi bagian TPA atau TGR yang akan diterima

pada tahun depan
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KUNCI JAWABAN
TEST FORMATIF

Test Formatif Kegiatan Belajar I

Nomor Kegiatan
Belajar  I

Kegiatan
Belajar  II

Kegiatan
Belajar  III

Kegiatan
Belajar  IV

1. C D D B

2. A A A D

3. D D C D

4. B D D A

5. B B A D

6. A A C C

7. C C A D

8. A A B A

9. D A A A

10. A A A D

11. A B D A

12. A B C B

13. B B C C

14. C A B A

15. A B B B
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KUNCI JAWABAN TEST SUMATIF

JAWABAN PILIHAN BETUL ATAU SALAH

Nomor Jawaban Nomor Jawaban

1 S 6 S

2 B 7 B

3 S 8 S

4 S 9 B

5 B 10 S

JAWABAN PILIHA BERGANDA

Nomor Jawaban Nomor Jawaban Nomor Jawaban

1. A 6. C 11. D

2. D 7. A 12. D

3. B 8. D 13. A

4. B 9. B 14. A

5. A 10. C 15. D
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