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Abstrak - The purpose in line with the government’s effort to improve the transparency and the accountability
of state finance management, Law Number 17 year 2003 on State Finance and Law Number 1 year 2004 on
State Treasury requires the President to submit the Central Government Financial Statemens (LKPP) to the
Supreme Audit Board (BPK). The LKPP is generated by means of the Central Government Accounting System
(SAPP) that comprises of the Accounting System for Central Government General Treasurer (SA-BUN) and the
Accounting System for Line Ministries (SAI). To prepare the statement of budget realization and the statement
of financial position, the SAI is implemented in line ministries in a hierarchical manner, starting from the lowest
level of spending units up until ministerial level. The SAI consists of two subsystems, namely the Financial
Accounting System (SAK) that records budget transactions , revenue, expenditure, and some financial data and
the Accounting and Management Information System for State Assets (SIMAK-BMN) that records the data of the
entire state assets. The LKPP year 2011 was prepared and presented in accordance with Government
Accounting Standard (SAP). Based on the audit resutl, the LKPP 2011received a qualified opinion from the
BPK. The improved opinion demonstrates a strong recognition of refinement in the quality of the management
and the accountability of state finance.
Keywords: Central Government Financial Statements , Government Accounting System, Audit Result

I. PENDAHULUAN
Untuk
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas keuangan negara berdasarkan UUD
1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, Pasal 30 ayat (1) UU
nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
menyatakan
bahwa Presiden menyampaikan
rancangan
undang-undang
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun
anggaran berakhir dan UU No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (4) menyatakan
bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk
diperiksa. LKPP tersebut terdiri dari Laporan
Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pada tahun 2005, pemerintah menyusun LKPP
2004 untuk menggantikan peranan Perhitungan
Anggaran Negara (PAN) dalam hal penyajiannya
yaitu tidak hanya memuat laporan realisasi anggaran,
tetapi juga dilengkapi dengan neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan

laporan keuangan pemerintah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintah
(SAP).
Selanjutnya
Kementerian Keuangan membuat suatu aplikasi yang
disebut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk
mempermudah penyusunan laporan keuangan di
instansi pemerintah. SAI terdiri dari dua subsistem
yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara(SIMAK-BMN) yang menghasilkan laporan
keuangan dan laporan barang. SAI ini terus
disempurnakan dari tahun ke tahun agar dapat
mengakomodir secara maksimal kebutuhan instansi
dalam pelaporan keuangan. LKPP yang disusun
merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
LKKL dilaksanakan secara berjenjang sehingga
mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan
secara menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip
penggabungan secara berjenjang adalah akumulasi
kesalahan jika pada level dibawahnya menyajikan data
yang tidak akurat. Oleh karena itu, setiap satuan kerja
yang berkewajiban menyusun laporan keuangan
memegang peran penting bagi keandalan informasi
yang disajikan. Penyajian LKPP selama kurun waktu
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tujuh tahun yaitu tahun 2005- 2011 terlihat terus
membaik yang terlihat dari meningkatnya opini
pemeriksa kepada kementerian negara/ lembaga
walaupun masih ada yang mendapatkan opini
disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI). Permasalahan utama yang
menyebabkan opini disclaimer adalah informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan tersebut tidak wajar
dan kelemahan sistem pengendalian internal.

SABUN memiliki 8 (delapan) subsistem yang
meliputi :
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
(SA-UP & H)
3. Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SA-IP)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
5. Sistem Akuntansi Transfer Daerah (SA-TD)
6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja
Lainnya (SA-BSBL)
7. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)
8. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK).

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Pengertian SAPP
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah
serangkaian prosedur manual
maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah
pusat.
SAPP memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan
Sistem
Akuntansi
Instansi
(SAI).
SABUN
menghasilkan LKPP dan SAI menghasilkan LKKL.
SABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial
Officer (CFO) .
instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan.
4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna
untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
2.3.Ciri-Ciri SAPP
Ciri-ciri pokok SAPP :
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah adalah cash toward accrual.
Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran
dan Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban,
dan ekuitas dalam neraca. Basis kas adalah basis
akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.
2. Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas
persamaan dasar akuntansi, yaitu :
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet
sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang
terkait.
3. Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi mengacu kepada Undangundang APBN sebagai landasan operasional. Dana
tunggal ini merupakan tempat dimana pendapatan
dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan
sebagai kesatuan tunggal.
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2.2.Tujuan SAPP
SAPP bertujuan untuk :
1. Menjaga aset pemerintah pusat dan instansiintansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan
pelaporan transaksi keuangan yang konsisten
sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang
diterima secara umum.
2.
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat
waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan
pemerintah pusat baik secara nasional maupun
instansi yang berguna sebagai dasar penilaian
kinerja , untuk menentukan ketaatan terhadap
otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntanbilitas.
3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya
tentang
posisi
keuangan
suatu
4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di
instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unitunit akuntansi baik di kantor pusat maupun di
daerah.
5. Bagan Akun Standar (BAS)
BAS adalah daftar akun buku besar yang
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan
keuangan pemerintah. SAPP menggunakan akun
standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
SAPP mengacu pada SAP dalam pengakuan,
penilaian,
pencatatan,
penyajian,
dan
pengungkapan transaksi keuangan dalam rangka
penyusunan laporan keuangan. SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.
2.4.Ruang Lingkup SAPP
SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi
pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat
daerah pengguna APBN serta pelaksanaan
anggaran pembiayaan dan perhitungan.Tidak
termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah :
Pemerintah daerah yang sumber dananya
berasal dari APBD, BUMN/BUMD yang terdiri
dari perusahaan perseroan dan perusahaan
umum, bank pemerintah dan lembaga keuangan
milik pemerintah.
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2.5.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
LKPP adalah pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara selama suatu periode yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer,surplus,/defisit dan pembiayaan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing
diperbandingkan
dengan
anggarannya dalam satu periode.
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA
terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan
pembiayaan.
1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran
uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap
penerimaan/pengeluaran
yang
tidak
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas
yang perlu dibayar kembali dan/atau akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara
lain digunakan untuk pembayaran kembali
pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah.
2. Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

darimana 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.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
3. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan
informasi arus masuk dan keluar kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktifitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran.
LAK menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
1. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas
terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas.
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang
masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas
yang keluar dari Bendahara Umum
Negara/Daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam LRA, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan
LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar.
CaLK
mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Mengungkapkan informasi umum tentang
Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan
fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target
keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
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4.

5.

6.

7.

Menyajikan
informasi
tentang
dasar
penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;
Menyajikan rincian dan penjelasan masingmasing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;
Mengungkapkan informasi yang diharuskan
oleh
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan;
Menyediakan informasi lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;

2.6.Pengertian SAI
SAI merupakan serangkaian prosedur manual
maupun
yang
terkomputerisasi
mulai
dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan
pada
kementerian/lembaga.
SAI
dilaksanakan oleh Menteri/Ketua Lembaga Teknis
selaku Chief Operational Officer (COO). Kementerian
negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk
menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
2.7.Ruang Lingkup SAI
SAI memiliki 2 (dua) subsistem yaitu Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN).
SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran
dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca. SAK dilaksanakan
oleh Kementerian negara/lembaga.
Dalam
meelaksanakan
SAK,
Kementerian
negara/lembaga membentuk unit akuntansi di dalam
organisasinya, yang terdiri dari :
1. UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran pada
tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
2. UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran pada tingkat Eselon I.
3. UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran pada tingkat wilayah.
4. UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran pada tingkat satuan kerja.
Unit-unit akuntansi instansi tersebut melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat
organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas
akuntansi maupun entitas pelaporan.
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(LKKL) yang dihasilkan unit akuntansi instansi
tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran ,
Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.
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2.8.Pengertian SIMAK-BMN
SIMAK-BMN merupakan sub sistem dari SAI
yang merupakan serangkaian prosedur yang saling
berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan
neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
SIMAK-BMN dilaksanakan oleh kementerian
negara/lembaga.
Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan
lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk,
hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan/ sitaan.
BMN meliputi unsur-unsur aset tetap dan persediaan.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Sedangkan persediaan adalah aset
lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat. SIMAK-BMN
dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
Dalam melaksanakan SIMAK-BMN kementerian
negara/lembaga membentuk unit akuntansi di dalam
organisasinya, yang terdiri dari :
1.UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang pada
tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
2.UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang pada tingkat Eselon I.
3.UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang pada tingkat wilayah.
4.UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
pada tingkat satuan kerja.
Unit-unit akuntansi instansi tersebut melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan BMN sesuai dengan
tingkat organisasinya. Laporan BMN yang dihasilkan
merupakan bentuk pertanggungjawaban BMN oleh
unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi
maupun entitas pelaporan.
SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi
Akuntansi dengan memegang prinsip-prinsip:
1. Ketaatan, yaitu dilakukan sesuai perundangundangan dan
prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2.
Konsistensi, yaitu dilaksanakan secara
berkesinambungan
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
3. Kemampubandingan,
yaitu
menggunakan
klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan
yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
4. Materialitas, yaitu dilaksanakan dengan tertib dan
teratur
sehingga
informasi
yang
mempengaruhi keputusan dapat diungkap.
5. Objektif, yaitu dilakukan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya.
6. Kelengkapan, yaitu mencakup seluruh transaksi
BMN yang terjadi.
Laporan BMN kementerian negara/lembaga yang
dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari:
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1. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Pembantu
Pengguna/Pengguna
Intrakomptabel
adalah
laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal
dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang
terjadi selama periode tersebut.Laporan barang
intrakomptabel digunakan untuk melaporkan BMN
yang memenuhi syarat kapitalisasi.
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Pembantu
Pengguna/Pengguna
Ekstrakomptabel
adalah
laporan yang digunakan untuk melaporkan BMN
yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi.
3. Laporan Kondisi Barang adalah laporan yang
digunakan untuk melaporkan kondisi BMN,
Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 variasi,
yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat.
4. Buku Barang Bersejarah digunakan untuk
mencatat BMN yang memenuhi syarat sebagai aset
bersejarah. Barang bersejarah tidak disajikan di
neraca namun harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah
dibuktikan dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
5. Daftar Barang Ruangan (DBR) adalah kartu yang
memuat data BMN yang berada pada suatu
ruangan yang berguna untuk mengontrol BMN
yang bersangkutan.
6. Katu Identitas Barang (KIB) adalah kartu yang
memuat data BMN yang digunakan untuk
mengontrol BMN berupa tanah, gedung, dan
bangunan, bangunan air, alat besar, alat angkutan,
serta alat persenjataan.
7. Daftar Barang Lainnya (DBL) adalah kartu yang
memuat data BMN yang digunakan untuk BMN
yang tidak dikontrol dengan DBR dan KIB.
8. Jurnal transaksi BMN.
2.9.Jenis Opini Audit
Dalam terminologi akuntansi dan pengauditan,
terdapat 4 macam opini yang diberikan auditor
terhadap laporan keuangan manajemen yaitu :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP = unqualified
opinion)

Laporan keuangan telah disajikan secara wajar,
tidak terdapat kesalahan yang material dan sesuai
standar, sehingga dapat diandalkan pengguna
dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam
proses pengambilan keputusan.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP = qualified
opinion)
Dalam pendapat ini akuntan menyatakan bahwa
laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah
masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang
material sesuai dengan standar , namun terdapat
catatan yang diperhatikan.
3. Menolak memberikan opini (disclaimer opinion)
Terdapat suatu nilai yang secara material
(signifikan) tidak dapat diyakini auditor. Kondisi
itu dipicu adanya suatu pembatasan ruang lingkup
pemeriksaan yang dilakukan manajemen serta
sistem pengendalian intern sedemikian lemahnya,
sehingga auditor tidak mendapatkan keyakinan
mengenai substansi laporan keuangan tersebut.
4. Tidak wajar (adverse opinion)
Pendapat ini dikeluarkan oleh akuntan bila laporan
keuangan sangat buruk dan secara material benarbenar tidak dapat diandalkan untuk pengambilan
keputusan.
III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah studi
kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan,
peneliti
memanfaatkan semua informasi dan
pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian
ini. Informasi itu diperoleh dari laporan keuangan
tahunan yang berasal dari BPK dan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, buku-buku ilmiah,
laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi
dan tesis , peraturan-peraturan, ensiklopedia, website,
dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun
elektronik lain sehingga dapat memperjelas pokok
bahasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LKPP
Satker
UAKPA/
B

Eselon 1
UAPPA/BE1

Wilayah
UAPPA/BW

K/L
UAPA/B

LKKL

MENKEU

KPPN

Kanwil
DJPBN

DJPBN-DAPK

LKPP

LKBUN

Gambar 1. Alur Kegiatan Penyusunan LKPP
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Keterangan :
1. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke
UAKPA,
kemudian
UAKPA
melakukan
pemprosesan data mulai dari perekaman dokumen
sumber, baik penerimaan maupun pengeluaran
APBN. Kemudian melakukan proses posting untuk
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dan Neraca. LRA, Neraca, dan ADK disampaikan
UAKPA kepada KPPN selambat-lambatnya
tanggal 7 bulan berikutnya sebagai bahan
rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Kemudian KPPN mengirim semua file
data setiap bulan ke Kanwil Ditjen PBN cq.
Bidang AKLAP. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari
setelah batas waktu penyampaian laporan
keuangan ke KPPN, UAKPA menyampaikan
laporan keuangan yang telah direkonsiliasi ke
UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK dan Berita
Acara Rekonsiliasi.
2. Pada tingkat wilayah, UAPPA-W melakukan
penggabungan data yang diterima dari satuan kerja
di bawahnya. UAPPA-W menyampaikan LRA,
Neraca, beserta ADK ke Kanwil Ditjen PBN
setempat setiap tanggal 17 bulan berikutnya
sebagai bahan pembanding, dan setiap tanggal 17
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan
sebagai bahan rekonsiliasi data. Selanjutnya,
Kanwil Ditjen PBN merekonsiliasi data dari
UAPPA-W dengan data yang diterima dari KPPN
setiap triwulan. UAPPA-W menyampaikan ADK
dan Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi
kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) selambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Pada tingkat eselon 1, UAPPA-E1 melakukan
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-W
/UAKPA pusat yang berada di lingkup kerjanya,
dan dapat melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan tingkat UAPPA-E1 dengan Ditjen PBN

cq. DIA jika diperlukan setiap semester.
Selanjutnya UAPPA-E1 menyampaikan ADK dan
Laporan Keuangan kepada UAPA selambatlambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.
4. Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPA
melakukan penggabungan data yang diterima dari
UAPPA-E1 yang berada di lingkup kerjanya serta
menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan
tersebut kepada Ditjen PBN cq DIA sebagai bahan
penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.
Kementerian
negara/lembaga
melakukan
rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN cq. DIA
berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Ditjen
PBN dan transaksi pusat. Laporan Keuangan
kementerian
negara/lembaga
yang
telah
direkonsiliasi tersebut akan direviu oleh aparat
pengawasan intern kementerian negara/lembaga.
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
semesteran disampaikan kepada Menteri Keuangan
c.q Dirjen Perbendaharaan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah semester berakhir. Sedangkan
Laporan
Keuangan
Tahunan
disampaikan
selambar-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Khusus LRA disampaikan
setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q.
Direktur Informasi dan Akuntansi. Laporan
Keuangan Tahunan harus disertai Pernyataan
Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat
pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab
(Statement of Responsibility) yang ditandatangani
oleh Menteri /Pimpinan Lembaga. Laporan
Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
yang
digunakan
oleh
kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah disampaikan
secara terpisah, disertai dengan Pernyataan Telah
Direviu yang ditandatangani oleh aparat pengawas
intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement
of Responsibility) yang ditandatangani oleh
Menteri /Ketua Lembaga/Kepala Daerah.

4.2.LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tabel 1. LAPORAN REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2006-2011
(dalam Triliun Rupiah)

Pendapatan
Negaradan Hibah
Penerimaan
perpajakan
PNBP
Penerimaan Hibah
Belanja Negara
Belanja
pemerintah
pusat

2006
637,99

REALISASI ANGGARAN
2007
2008
2009
2010
707,81
981,61
848,76
995,27

2011
1.210,60

409,20

490,99

658,70

619,92

723,31

873,87

226,95

215,12

320,61

227,17

268,94

331,47

1,83
667,13
440,03

1,69
757,65
504,62

2,30
985, 73
693,36

3,02
1.042,12
697,41

5,26
1.295,00
883,72
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Transfer ke daerah
Suspen Belanja Negara

226,18
0,9

253,26
(0,24)

292,43
( 0,06)

Surplus/defisit
anggaran
Pembiayaan( neto)
Sisa lebih/kurang PA

(29,14)

(49,84)

(4,12)

(88,62)

29,42
0,27

42,46
(7,39)

84,07
79,95

112,58
23,97

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada
tahun 2006 – 2008 mengalami peningkatan rata-rata
sebesar Rp 171,81 triliun. Pada tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar Rp 132,85 triliun. Namun pada
periode berikutnya tahun 2010 – 2011 kembali
mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 180,92
triliun. Pada Tahun 2009 pemerintah dituntut harus
dapat membiayai sendiri melalui sumber- sumber
keuangan yang dikuasainya dan tidak bergantung
kepada bantuan eksternal, seperti hutang luar negeri.
Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan
mengembangkan berbagai potensi pajak sebagai
sumber penerimaan daerah
sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Realisasi belanja negara pada tahun 2006 – 2008
mengalami kenaikan rata-rata Rp 159,3 triliun setiap
tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa beban negara
dari tahun ke tahun bertambah. Pada tahun 2009,
belanja negara mengalami penurunan sebesar Rp
48,35 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun
periode berikutnya tahun 2010 - 2011mengalami
kenaikan kenaikan rata-rata sebesar sebesar Rp 178,81
triliun.

308,59
( 0,02)

344,73
(0,02)
(46,85)
91,55
44,71

411,32
(0,05)
(84,40)
130,95
46,55

Jumlah defisit atau surplus anggaran merupakan
informasi yang dianggap paling penting dalam
rencana anggaran atau realisasi anggaran.
Realisasi pendapatan negara dan hibah lebih
kecil dibanding realisasi belanja negara sehingga
terjadi defisit anggaran. Selain itu Laporan Realisasi
APBN masih menunjukkan suspen pada sisi belanja negara.
Suspen tersebut terjadi karena masih terdapat sebagian
realisasi anggaran yang belum dilaporkan oleh
beberapa
satuan
kerja
kementerian
negara/lembaga,
atau
karena
terjadi
kesalahan/kekeliruan akuntansi.
SILPA/SILKA
atau sisa lebih(kurang)
pembiayaan anggaran adalah kelebihan/kekurangan
seluruh anggaran dalam bentuk dana yang berada
dalam semua kas yang digunakan untuk keperluan
anggaran.
Pada tahun 2006 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp 0,27 triliun , namun pada
tahun 2007 mengalami sisa kurang pembiayaan
anggaran (SILKA) sebesar 7,39triliun. Pada tahun
2008 - 2011 kembali mengalami sisa lebih
pembiayaan anggaran.

4.3. NERACA
Tabel 2. NERACA
TAHUN ANGGARAN 2006-2011
(dalam Triliun Rupiah)

Aset
Aset Lancar
Investas Jk Panjang
Aset Tetap
Aset Lainnya
Kewajiban
Kewajiban Jk Pendek
Kewajiban JkPanjang
Ekuitas Dana Neto
Ekuitas Dana Lancar
40,81 Dana Investasi
Ekuitas

2006
1.219,97
125,99
663,55
343,93
86,50
1.330,06
108,14
1.221,92
(110,10)
17,84
(127,94)

2007
1.600,21
156,60
691,34
443,49
308,78
1.430,97
139,73
1.291,23
169,25
(30,79)
200,24

Neraca menyajikan informasi tentang
posisi aset, kewajiban, dan ekuitas/ kekayaan
bersih Pemerintah Pusat. Dari Neraca tersebut
diinformasikan bahwa nilai Aset mengalami peningkatan ratarata sebesar Rp 360,69 triliun setiap tahunnya dan Kewajiban
mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 128,25 triliun.

2008
2.071,70
264,09
712,03
673,34
422,23
1.693,69
181,34
1.512,35
378,01
82,75
295,26

2009
2.122,89
231,38
737,04
979,00
175,47
1.681,71
187,84
1.493,87
441,18
43,54
397,64

2010
2.423,69
254,78
254,78
706,41
706,41
1.184,30
706,41
278,20
706,41
1.796,08
706,41
201,34
706,41
1.594,74
627,61
83,46
544,15

2011
3.023,44
266,81
750,03
1.567,97
438,63
1.947,37
246,44
1.700,93
1.076,07
40,81
1.035,26

Selama 5 tahun terakhir Ekuitas Pemerintah Pusat
meningkat dari sebesar Rp169,25 triliun pada tahun
2007, menjadi Rp1.076 triliun tahun 2011 , hanya pada
tahun 2006 ekuitas pemerintah pusat mengalami minus Rp110,10
triliun dikarenakan aset sebesar 1.219,97 triliun sedangkan
kewajiban sebesar 1.330,06 triliun. Peningkatan ekuitas
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terjadi karena perolehan aset melalui belanja modal,
inventarisasi dan penilaian atas Aset Tetap, Aset

KKKS, dan Aset Eks BPPN.

4. 4. LAPORAN ARUS KAS
Tabel 3. LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2006-2011
(dalam Triliun Rupiah)

2006
18,06

Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN,
Kas BLU, dan Kas Hibah langsung

2007
21,55

2008
24,06

2009
75,83

2010

2011
98,98

46,06

langsungLangsung
Koreksi
Saldo Awal
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN,
Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung
setelah Koreksi

18,06

3,91
25,46

24,06

1,75
77,58

20,99
67,05

Kenaikan (Penurunan) Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Operasi

26,11

14,45

(55,25)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pembiayaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non
Anggaran
Pengunaan SAL
Penyesuaian Pembukuan
Kenaikan (Penurunan) Kas
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN,
Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung

29,42

(64,30)

99,01

(12,88)
68,56

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi Aset Non Keuangan

0,03

(72,68)

(
75,74)

42,46

84,07

32,78
33,20
(117,62)
(80,04)

112,58

131,39
91,55

3,22
3,49
21,55

5,99

(28,17)

(2,84)

(1,39)
24,06

(0,01)
51,77
75,83

(51,86)
(0,79)
(31,52)
46,06

2,93
(17,35)
(1,18)
29,11

1,31
(40,32)
1,29
8,83
107,84

96,16

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan
pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas

tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikanKasNegara pada TA2006
adalahsebesar Rp3,49triliun.

4.5. OPINI AUDIT
Tabel 4. PERKEMBANGAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP LKPP DARI TAHUN 2006-2011

2006
disclaimer

2007
disclaimer

2008
disclaimer

Kualitas LKPP yang dinilai dari opini audit BPK
juga mengalami perkembangan,
walaupun masih
mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat
/disclaimer , LKPP Tahun 2006-2008 menunjukkan
beberapa peningkatan, antara lain kualitas penyelenggaraan
akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang
semakin
meningkat,
kualitas
pengungkapan
(disclosure ) yang lebih ekstensif, dan kualitas data
aset pemerintah yang lebih baik karena adanya
inventarisasi aset pada beberapa kementerian
negara/lembaga.
Untuk meningkatkan kualitas LKPP, pemerintah
terus melakukan banyak perbaikan dalam pengelolaan
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2009
qualified

2010
qualified

2011
qualified

keuangan dari tahun ke tahun sehingga kualitas LKPP
semakin baik. Setelah dari tahun ke tahun melakukan
banyak perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta
akuntansi dan pelaporan keuangan, kualitas LKPP
Tahun 2009 s.d. Tahun 2011 semakin baik, sehingga
mendapatkan opini audit “Wajar Dengan Pengecualian
“ atau “ qualified” dari BPK.
Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat
menyusun dan menyajikan LKPP yang tepat waktu dan dana
kurat
sehingga
terwujud
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good goverrnance).
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Tabel 5. PERKEMBANGAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP LKKL DARI TAHUN 2006-2011

OPINI BPK
WTP(Unqualified)
WDP(Qualified)
TMP(Disclaimer)
Tidak Wajar(Adversed)
Jumlah

2006
7
38
36
81

2007
16
31
33
1
81

Kualitas LKKL telah meningkat secara
signifikan tercermin dari meningkatnya kualitas
LKKL dengan opini audit WTP(Unqualified) dari 7
LKKL pada tahun 2006 menjadi 67 pada tahun 2011.
Kondisi-kondisi
yang yang mempengaruhi
Kualitas LKKL :
1.Komitmen menteri/pimpinan lembaga terhadap
pentingnya laporan keuangan pada masing-masing
entitas masih lemah terlihat dari belum adanya
dukungan penuh dalam penetapan unit akuntansi
pada entitas.
2.Tidak tersedianya sumber daya manusia yang handal
dalam penyusunan laporan keuangan entitas. SDM
pengelola SAI pada satuan kerja sering bergantiganti sehingga merupakan salah satu penyumbang
tersumbatnya pengelolaan SAI di tingkat satuan
kerja. Pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun akan
sangat tidak berarti bila tiap kali peserta yang
seharusnya datang selalu digantikan dengan peserta
lain.
3.Pengalokasian anggaran yang belum sesuai, dimana
masih ada satuan-satuan kerja (Satker/UAKPA)
sebagai pengguna anggaran mempergunakan mata
anggaran yang tidak sesuai peraturan.
4.Aset tetap, persediaan, hibah, piutang dan kewajiban
, dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
belum/tidak dilaporkan sesuai peraturan yang
berlaku.
5.Belum menindaklanjuti temuan dan rekomendasi
BPK atas laporan keuangan sebelumnya.
6.Belum menerapkan sistem akuntansi (SAK dan
SIMAK-BMN) secara menyeluruh.

2008
35
31
18
84

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
V.

KESIMPULAN

LKPP/LKKL selain untuk pertanggungjawaban,
merupakan bentuk tranparansi dan akuntanbilitas
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada
publik, merupakan cerminan dari integritas
pemerintah, serta merupakan alat evaluasi kinerja
masa lalu guna menyusun rencana masa depan
sehingga harus ditingkatkan pemanfaatannya bagi
pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
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