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ABSTRAK 

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang 

bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa 

peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu 

kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi 

pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga 

politik daripada lembaga ekonomi. 

Instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari 

pemborosan dan hal – hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian 

akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. 

Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, 

maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar – benar 

diterapkan dalam instansi tersebut. Atas besaran dana yang digunakan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maka melalui penelitian ini ingin 

mengetahui dan memahami apakah dalam penggunaan uang negara instansi 

pemerintah membuat laporan keuangan yang patuh terhadap UU dan peraturan, 

transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya 

merupakan syarat utama untuk dapat menciptakan good governance di negara 

demokrasi yang kita cintai ini. 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk 

mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan in-depth interview dalam 

situasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Dalam penelitian ini masih ditemukan bahwa instansi pemerintah belum 

sepenuhnya patuh, transparan dan akuntabel pada peraturan yang ada karena belum 

dilaksanakannya peraturan yang ada secara menyeluruh, konsisten. Oleh karena itu 

perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap instansi pemerintah agar 

tercapai good governance. 

Kata Kunci : instansi pemerintah, transparan, akuntabel dan good governance. 
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ANALISIS SITUASI 

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit 

yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat 

berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan 

mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, 

instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan 

sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana 

bentuk – bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek 

sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk 

pengeluaran guna membiayai kegiatan – kegiatan yang dilakukan di satu sisi, 

dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh 

penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut. 

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk 

mencegah atau menghindari pemborosan dan hal – hal lain yang dianggap 

merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi 

keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya 

efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu 

sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar – benar diterapkan dalam 

instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah 

merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan 

sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan 

pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi 

keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau asset milik 

instansi yang bersangkutan. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan 

diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, 

sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. 

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru dalam 

akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu 

bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari 

berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang me”reformasi”  
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menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah 

dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan dan cita – cita 

bangsa. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan 

pertanggung jawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan 

disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. 

Hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun dan disajikan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 

240 ayat (1), pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah, ayat (2), Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi 

menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk 

digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi pada Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi nantinya diharapkan dapat 

menyusun laporan keuangan SKPD yang meliputi : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Neraca 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 

PENGERTIAN 

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan 

pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi – 

transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki 

sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945. 

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, 

transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk 

pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah 

memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan 

alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, 
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efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil 

operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan 

mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi 

yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan. 

Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks 

dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan 

luasnya jenis dan bentuk organisasi yangberada di dalamnya, akan tetapi juga 

karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik 

tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik antara lain meliputi badan-badan 

pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), 

perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan 

organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi nirlaba 

lainnya. 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTANSI PEMERINTAH 

1. Sistem pemerintahan, dalam sistem monarki/kerajaan akuntansi 

pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika dibandingkan dengan 

parlemen. Di dalam sistem demokrasi parlementer atau presidensil, 

akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan 

legislatif yang mengalami check and balances. 

2. Sifat sumber daya, sumber daya akuntansi pemerintahan bersifat tidak 

berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan 

pajak, tidak mengharapkan kontra prestasi secara langsung dari 

kontribusinya tersebut. Berbeda dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang 

sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya 

dividen. 

3. Politik, akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai 

contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik. Anggaran diartikan 

sebagai alat politik, maka dalam proses persetujuan anggaran, terjadi 

negosiasi politik antara lembaga legislative yang terdiri dari wakil partai 

politik dan pemerintah (biasanya pemenang proses politik pada suatu jangka 

waktu tertentu). 

TUJUAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

1. Tujuan pertanggung jawaban, dalam tujuan pertanggung jawaban pemerintah 

harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan 

informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi 

keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 

pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan 

penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai 

dengan adanya akuntansi pemerintah. 

Jurnal Implementasi Permendagri 13 Tahun 2006 Terhadap Laporan Keuangan 

Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur) 5 



3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan 

akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan 

pemeriksaan oleh aparat pengawas. 

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta 

Perbedaan Sektor publik Sektor swasta 

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintah, 

laba BUMN/BUMD, 

penjualan asset negara 

dsb. 

Pembiayaan internal: modal 

sendiri, laba ditahan, 

penjualan aktiva. 

Pembiayaan eksternal : 

utang bank obligasi, 

penerbitan saham. 

Pertanggungj awaban Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat 

(publik) dan parlemen 

(DPR/DPRD) 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegam saham 

dan kreditor 

Struktur organisasi Birokratis, kaku dan 

hierarkis. 
Fleksibel: datar, pyramid, 

lintas fungsional, dsb. 

Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting  

KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri 

No 13 Tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari: 

1. Pengakuan Akuntansi 

2. Pengukuran Akuntansi 

3. Penyajian Akuntansi 

Pengakuan Akuntansi terbagi menjadi dua yaitu basis kas dan akrual basis 

a. Basis kas (cash basis) 

Penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, 

dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan basis kas adalah 

mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan obyektif. Namun demikian 

tidak dianjurkan pencatatan dengan basis kas karena tidak dapat 

mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan basis kas tingkat 

efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat 

diukur dengan baik. 
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b. Basis akrual (accrual basis) 

Pada governmental fund hendaknya digunakan modified accrual basis. 

Expenditure di accrued tetapi revenue dicatat berdasarkan basis kas yaitu 

pada saat diterima bukan ketika diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh dan 

retribusi dihitung pada saat kas diterima. Salah satu pengecualian adalah 

PBB yang dapat diaccrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih 

pasti. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada 

dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for 

services yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang 

dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian 

accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan 

membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper matching cost 

against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta 

orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit 

oriented) sedangkan dalam sektor public lebih difokuskan pada optimalisasi 

pelayanan public (public service oriented). 

Pengukuran Akuntansi 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

Penyajian Akuntansi 

Ikhtisar – ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian 

dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi 

Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi 

pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat 

dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau BPK sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dari data yang ada maka akan dicoba untuk menganalisis tentang Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur sebagai berikut : 

a. Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas 

Sebelum penerimaan dana kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 

Bendahara pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan 

berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, 

kemudian Kepala Dinas membuat disposisi untuk pemegang kas yang 

kemudian akan diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya 

Bendahara Umum Daerah mengeluarkan dokumen SPM, SP2D, kwitansi, 

perincian dan kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan 

Kepala Dinas. Setelah berkas ditandatangani, Bendahara Umum Daerah 
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menyerahkan Cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek tersebut 

dicairkan ke Bank Jawa Timur, uang yang didapat dari Bank dimasukkan ke 

kas. Atas transaksi penerimaan tersebut oleh Pembantu Bendahara 

Penerimaan diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam 

BKU. 

Pelaksana Kegiatan mengajukan pengajuan dana kegiatan, lalu 

Kepala Sub Bagian Keuangan selaku atasan Bendahara Pengeluaran 

memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan pelaksana kegiatan. 

Bendahara Pengeluaran mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, 

lalu mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan dan dibuat berkas 

atau dokumen yaitu SPD, SPM, dan SP2D sebagai bukti atas pengeluaran. 

Berkas dan dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Kepala Dinas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan selaku atasan Bendahara Pengeluaran 

memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. 

Bendahara Pengeluaran mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu 

mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan oleh sub bagian keuangan 

dan dibuat berkas atau dokumen sebagai bukti atas semua pengeluaran. 

Kwitansi tersebut diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, 

Bendahara Pengeluaran, dan Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala UPT 

(Eselon III). 

b. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur 

Pada dasarnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mencatat 

transaksi keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, tetapi belum secara lengkap dan maksimal. 

Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, setiap transaksi — transaksi 

yang terjadi hanya dicatat ke dalam Buku Kas Umum saja, baik itu transaksi 

penerimaan kas maupun pengeluaran kas. 

c. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah 

Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk 

menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar 

akuntansi atau sistem pencatatan. Untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah 

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana dalam neraca adalah basis akrual. 

Basis kas dalam Laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan 

diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah dan belanja 

diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Basis 

akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa pemerintahan 

saat kas/setara kas diterima/dibayarkan. 
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d. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi 

anggaran dalam suatu periode pelaporan. 

Neraca 

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi 

keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pada tanggal tertentu. 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan keuangan yang menyajikan informasi yang menjelaskan pos-pos 

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang tidak 

disajikan pada bagian manapun dalam laporan keuangan (Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca). Format catatan atas laporan keuangan pada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006, karena pada asset tetap belum disusutkan. 

Catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan 

indicator pencapaian target kinerja APBD SKPD 

b. Menjadikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD yang terdiri 

dari ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD serta 

hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

diterapkan. 

c. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pelaporan SKPD 

yaitu entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi, dan 

basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta 

penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam standar akuntansi pemerintah SKPD 

d. Menjelaskan pos-pos laporan keuangan SKPD, yaitu rincian dan 

penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari 

belanja, asset, dan ekuitas dana 
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KESIMPULAN 

1. Pada dasarnya sistem pencatatan transaksi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 karena masih ada beberapa tahapan-

tahapan dari siklus akuntansi yang belum dilakukan. 

2. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan 

kas dan pengeluaran kas. 

3. Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih menggunakan basis kas yaitu 

bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila 

transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila transaksi belum 

mengakibatkan perubahan pada kas berarti transaksi tersebut belum dicatat 

dan pada akhir tahun tidak membuat jurnal penyesuaian . 
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