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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya,
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 ini dapat
disusun. Sejak berkumandangnya genta reformasi di negeri ini, yang ditandai dengan
ditetapkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Pemerintah secara terus menerus telah melakukan penyempurnaan tata kelola
pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan negara.
Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan
salah satu media untuk menyebarluaskan informasi akuntansi dan keuangan pemerintah
kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Artikel pada Buku Panduan Teknis berisi tentang pembahasan teknis kegiatan pengelolaan
keuangan negara, terutama terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (akuntansi
dan

pelaporan

keuangan),

sehingga

para

pengelola

keuangan

dapat

mengetahui

perkembangan terkini dari praktik-praktik pelaksanaan anggaran dan akuntansi pemerintahan.
Panduan teknis ini merupakan kelanjutan dari panduan teknis Pelaksanaan Anggaran dan
Akuntansi Pemerintah Pusat yang sampai dengan saat ini telah terbit sebanyak 20 edisi.
Sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, edisi kali ini mengakomodasi perkembangan dari
perubahan yang terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara.
Edisi ke-21 ini menyajikan panduan teknis mengenai “Memahami mekanisme pelaksanaan dan
pelaporan Bantuan Pemerintah dan Panduan teknis rekonsiliasi menggunakan e-Rekon&LK.
Besar harapan kami, panduan teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi
pengembangan pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Untuk itu, kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas
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A. Pendahuluan
Pada suatu pertemuan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dengan
satuan kerja (Satker), beberapa satker menanyakan latar belakang perubahan akun belanja
bantuan sosial (akun 57xxxx) ke akun belanja barang (akun 52xxxx) yang diinstruksikan oleh
Kantor Pusat. Satker tersebut beranggapan bahwa penyaluran dan pertanggungjawaban
alokasi dana DIPA kepada masyarakat melalui mekanisme bantuan sosial lebih mudah jika
dibandingkan dengan menggunakan akun belanja barang yang harus dilakukan melalui
mekanisme pengadaan barang/jasa. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai pencatatan
persediaan terhadap penyaluran dana tunai yang menggunakan akun 526xxx karena dana
telah disalurkan ke penerima bantuan dan tidak ada barang yang diterima oleh Satker sehingga
muncul kesulitan dalam input ke aplikasi persediaan.
Pertanyaan tersebut muncul karena masih terbatasnya pemahaman satker terkait bantuan
pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan panduan terkait
pelaksanaan penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(K/L),

Menteri

Keuangan

menerbitkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

(PMK)

nomor

168/PMK.05/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan PMK
nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 November 2016, dengan tujuan agar penyaluran Bantuan
Pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B. Latar belakang munculnya Bantuan Pemerintah
Untuk memahami Bantuan Pemerintah, perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang
munculnya jenis bantuan pemerintah pada K/L dalam sistem pengelolaan APBN. Di awal
penerapannya, bantuan pemerintah dianggap sebagai terobosan pengelolaan keuangan
dengan pola bantuan selain bantuan sosial dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pengelolaan
APBN yang akuntabel dan transparan.
1

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21
1.

Latar belakang lahirnya PMK 168/PMK.05/2015
BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern pada salah
satu kementerian Tahun 2012 menyampaikan temuan bahwa terdapat ketidaktepatan
dalam pengklasifikasian belanja bantuan sosial, antara lain penyediaan sarana dan
prasarana di daerah yang tidak memenuhi kriteria tujuan dan penerima bantuan sosial,
adanya bantuan tunai untuk penyelenggaraan manajemen pengembangan mutu untuk
belanja barang dan jasa, dan adanya kegiatan yang sifatnya rutin pada K/L dalam rangka
melaksanakan fungsi seperti penilaian sertifikasi guru yang dibiayai dengan dana Bansos.
Menteri Keuangan meminta kepada BPKP untuk melakukan reviu terhadap alokasi Belanja
Bantuan Sosial pada TA 2014. Hasil reviu menyatakan bahwa masih terdapat pengelolaan
bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Berdasarkan rekomendasi tersebut,
Menteri Keuangan meminta K/L pada tahun anggaran 2015 agar:
a. Belanja bansos yang sudah tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta transparan dan
akuntabel, agar dalam tahap pelaksanaannya tetap dijaga governance pelaksanaan dan
pengawasannya, serta disiapkan pertanggungjawaban dan auditnya.
b. Untuk bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih:
1) Bila belum dilaksanakan, agar K/L segera menunda/merevisi/menyesuaikan/
membatalkan kegiatan tersebut agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.
2) Bila sedang/sudah dilaksanakan/dicairkan, agar K/L meningkatkan transparansi dan
governance pelaksanaan dan pengawasannya, serta disiapkan pertanggungjawaban
dan auditnya.
c. Untuk bansos yang tidak transparan dan akuntabel, K/L agar memperjelas dan
mempublikasikan secara luas program, kegiatan, pedoman penyaluran, serta penerima
dan jumlahnya.
Menteri Keuangan juga membentuk Tim Kerja Bantuan Pemerintah untuk melakukan kajian
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait belanja bantuan pemerintah yang
tidak termasuk kriteria Bansos dan implementasinya di lapangan. Hasil

kajian tersebut

merekomendasikan hal-hal berikut ini berikut:
a. Terdapat dua kelompok jenis bantuan yaitu Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah
yang tidak termasuk dalam kriteria Bansos.
b. Alokasi Belanja Bansos pada K/L telah sejalan dengan Undang-undang No. 17 Tahun
2003, dalam melaksanakan salah satu fungsi, yaitu perlindungan sosial (social
2
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protection), Pemerintah mengalokasikan jenis Belanja Bansos pada K/L untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Hal tersebut sejalan
dengan Government Finance Statistics (GFS)1 yang menggolongkan belanja ke dalam
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), klasifikasi fungsi dan klasifikasi organisasi. Fungsi
Perlindungan Sosial merupakan salah

satu dari 11 (sebelas) fungsi yang diemban

Pemerintah.
c. Bantuan idealnya tidak hanya dialokasikan pada 1 (satu) jenis belanja (Bantuan Sosial)
saja, namun seharusnya dialokasikan pada jenis belanja lain yaitu Belanja Barang.
Bantuan Pemerintah mengacu pada jenis belanja yang merupakan klasifikasi ekonomi
dan mengacu pada tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara.
d. Implementasi/pelaksanaan jenis belanja bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan
menggunakan skema/mekanisme bantuan yang diberikan untuk perseorangan, maupun
lembaga. Belanja Bantuan Pemerintah juga bisa diberikan dalam bentuk uang,
barang/jasa.
2.

Latar belakang lahirnya PMK 173/PMK.05/2016
Setelah setahun dilaksanakan Bantuan Pemerintah, Presiden RI dalam Rapat Terbatas
mengenai perubahan rezim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang digelar di Kantor
Presiden tanggal 26 Oktober 2016 menyampaikan bahwa PNS menjadi tidak produktif
karena banyak Kepala Sekolah, guru atau petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
tidak fokus pada tugasnya karena harus menyusun SPJ. Hal tersebut tidak boleh
dilanjutkan karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti saat ini,
dibutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi
pada

hasil

bukan

hanya

semata-mata

disibukkan

dengan

pekerjaan-pekerjaan

administratif. Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi
informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan.
Presiden RI melihat di lapangan bahwa para guru di sekolah dan para PPL terlihat sibuk
bekerja di kantor untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dibandingkan dengan
tugas utamanya yaitu mengajar di kelas dan memberi penyuluhan kepada para petani di
sawah. Atas hal tersebut, Presiden RI menginstruksikan Menteri Keuangan agar pada
tahun 2016 dilakukan penyederhanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
1

Government Finance Statistics /Statistik Keuangan Pemerintah adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan
data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan
dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
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Melalui serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) baik di Kantor Pusat maupun
di seluruh Kanwil DJPB, dilaporkan bahwa terdapat benang merah adanya kewajiban para
guru dan penyuluh untuk menyusun pertanggungjawaban yang jumlahnya cukup banyak
yaitu:
a. Sekolah menerima bantuan dari banyak sumber antara lain dari Pemda melalui DAK
Non Fisik dan DAK Fisik, APBD murni, Masyarakat dan dari APBN berupa Bantuan
Sosial dan Bantuan Pemerintah. Jenis Bantuan Pemerintah yang disalurkan ke sekolah
berupa Bantuan Rehab/Pembangunan Gedung, Bantuan Sarana dan Prasarana dan
Bantuan Operasional. Berbagai jenis bantuan tersebut mengharuskan Kepala Sekolah
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masing-masing pemberi bantuan yang
format dan jenisnya berbeda-beda.
b. PPL di samping menyusun laporan atas kegiatan penyuluhan kepada para petani, juga
membantu para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
menyusun laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima dari beberapa
sumber, antara lain Pemda Kab/Kota dari DAK Fisik Subbidang Pertanian, Pemda
Provinsi dari Dana Dekonsentrasi, Pemerintah Pusat dari Bantuan Pemerintah
Rehab/Pembangunan Gedung dan Bantuan Sarana dan Prasarana sehingga tugas PPL
menjadi bertambah dan dianggap memberatkan.
c. Terhadap jenis laporan yang banyak dan beragam jenis dan formatnya tersebut perlu
dilakukan standardisasi sehingga tidak menyulitkan penerima bantuan dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diterimanya. Dengan laporan yang
terstandarkan, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ dapat
dilakukan.
Konsep arsitektur pemanfaatan teknologi informasi yang akan dikembangkan dalam rangka
memudahkan penyusunan dan pertanggungjawaban adalah Integrasi Sistem Pengelolaan
Bantuan berbasis IT. Arsitektur IT (Topologi) melalui penggunaan teknologi informasi dan
penerapan dokumen elektronik (less paper) untuk mempermudah penyaluran bantuan,
pembuatan laporan dan evaluasi dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

4
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C. Enam Prinsip Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah
Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengatur tata kelola penyaluran Bantuan Pemerintah
meliputi:
1. Belanja berdasarkan prestasi kerja
Belanja dibayarkan ke penerima hak atau penyedia barang/jasa berdasarkan penyelesaian
pekerjaan atau kemajuan prestasi kerja atau pencairannya dilakukan secara bertahap.
Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, pada tahap awal
diberikan sesuai dengan besaran persentase yang diatur dalam PMK 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga, sedangkan untuk pembayaran pada tahap berikutnya dilaksanakan
sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan. Namun dalam kondisi tertentu pencairan dapat
dilakukan secara sekaligus.
2. Belanja tidak bersifat lumsum
Dalam hal terdapat sisa dana atas penerimaan dana bantuan pemerintah, penerima
bantuan harus menyetorkan sisa dana dimaksud ke Kas Negara.
3. Pemisahan Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Menteri Keuangan
Sebagai BUN
Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai kewenangan dalam penyusunan Pedoman Umum
dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum dimaksud selanjutnya
dijadikan dasar dalam penyusunan Pedoman Teknis oleh KPA. Menteri/Pimpinan Lembaga
juga mempunyai kewenangan dalam menentukan bentuk Bantuan Pemerintah Lainnya.

5
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4. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengaturan mengenai bukti-bukti belanja yang harus disimpan oleh penerima bantuan,
serta pernyataan dari penerima bantuan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, penerima bantuan diwajibkan
menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan sisa dana.
5. Penyusunan PMK Secara Paripurna
PMK 168/PMK.05/2015 Bantuan Pemerintah disusun sesuai dengan siklus APBN mulai
perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan
dan pelaporan keuangan.
6. Pengalihan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
merupakan tanggung jawab dari penerima bantuan, oleh sebab itu semua bukti-bukti
transaksi belanja disimpan oleh penerima bantuan.
D. Pengertian Bantuan Pemerintah
Pengertian Bantuan Pemerintah menurut PMK nomor 173/PMK.05/2016 adalah bantuan yang
tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
Untuk memahami bantuan pemerintah, kita terlebih dahulu memahami pengertian belanja
bantuan sosial. Menurut PMK nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga, belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer
uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak
mampu guna melindungi masyarakat

dari kemungkinan risiko sosial,

meningkatkan

kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan sosial.
Berdasarkan definisi tersebut paling tidak ada 2 hal yang harus dipenuhi K/L apabila akan
melakukan alokasi anggaran belanja bantuan sosial, pertama apakah alokasi anggarannya
diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, yang kedua apakah masyarakat miskin
tersebut dilindungi dari kemungkinan risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi,
dan/atau kesejahteraan sosial. Misalkan saja alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru
non PNS, sebaiknya dimasukkan ke alokasi belanja bantuan sosial atau tidak, dengan meneliti
apakah guru yang akan mendapat tunjangan profesi ini termasuk masyarakat miskin dan
apakah guru tersebut perlu dilindungi dari kemungkinan risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan sosial. Apabila tidak memenuhi kriteria bantuan
6
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sosial sebaiknya alokasi anggaran menggunakan mekanisme belanja bantuan pemerintah.
Bahkan pada PMK 254/PMK.05/2015 disebutkan secara jelas bahwa alokasi belanja bantuan
sosial dialokasikan kepada DIPA K/L yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan
penanggulangan bencana. Jadi bagi K/L yang tidak mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana
tersebut pada PMK nomor 254/PMK.05/2015 sebaiknya tidak menggunakan mekanisme
belanja bantuan sosial untuk menyalurkan dana APBN kepada masyarakat tetapi menggunakan
mekanisme belanja bantuan pemerintah sebagaimana PMK nomor 168/PMK.05/2015 yang
diubah dengan PMK nomor 173/PMK.05/2016.
Sekalipun K/L dapat menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah dalam memberikan
bantuan kepada masyarakat, tidak serta merta semua K/L dapat mengalokasikan bantuan
pemerintah pada DIPA K/L. Kementerian Keuangan misalnya, tidak serta merta bisa
mengalokasikan bantuan pemerintah pada DIPA Kementerian Keuangan karena dalam
menjalankan tugas pemerintahan, Kementerian Keuangan tidak memiliki tugas pokok dan
fungsi dalam memberikan bantuan, baik itu Bantuan Sosial maupun Bantuan Pemerintah.
Selain alasan bukan tugas dan fungsi K/L, jenis Bantuan Pemerintah yang diberikan bukan
merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan seharusnya dilaksanakan sendiri oleh
K/L, misalnya salah satu kegiatan pada K/L adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas
sumber daya manusia, dalam hal ini jenis Bantuan Pemerintah Pemberian Beasiswa tidak
dapat digunakan untuk membiayai pegawainya yang melanjutkan sekolah.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketika Kementerian/Lembaga menggunakan
mekanisme bantuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan, kelengkapan perangkat hukum
atau tools yang harus segera dilengkapi sebelum dilakukan pencairan dana adalah Pedoman
Umum, Petunjuk Teknis, Mekanisme Seleksi, Surat Keputusan (SK) dan Perjanjian Kerja Sama
(PKS). Tools tersebut mutlak harus ada karena dasar hukum pencairan dana Bantuan
Pemerintah adalah PMK yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah bukan PMK mengenai
Pelaksanaan APBN (PMK 190/PMK.05/2012). Di awal pelaksanaan Bantuan Pemerintah,
masih terdapat K/L yang bingung sehingga mencampuradukkan penerapan mekanisme
pencairan dana bantuan pemerintah dengan menggunakan ‘rezim’ PMK 190/PMK.05/2012
sebagai contoh PPK meminta bukti-bukti pengeluaran. Dalam PMK 168/PMK.05/2015 yang
diubah dengan PMK nomor 173/PMK.05/2016, bukti-bukti tersebut disimpan oleh penerima
bantuan sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya.

7
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Selain hal tersebut di atas, dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bantuan Pemerintah
telah diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan-ketentuan pelaksanaan setiap jenis bantuan
diatur secara independen untuk setiap jenis bantuan. Misal dalam juknis bantuan
sarana/prasarana penerima bantuan adalah Kelompok Masyarakat, LSM, Lembaga Pendidikan,
Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kesehatan, namun masih ditemukan adanya Satker/K/L
memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada perorangan.
Bantuan Pemerintah meliputi:
1. Pemberian Penghargaan;
2. Beasiswa;
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. Bantuan operasional;
5. Bantuan sarana/prasarana;
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan Pengguna
Anggaran.
E. Langkah Awal Penyaluran Bantuan Pemerintah
Setelah dana bantuan pemerintah dialokasikan pada DIPA K/L, maka Pengguna Anggaran (PA)
dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam
rangka penyaluran Bantuan Pemerintah. Selanjutnya PA menunjuk Pejabat Eselon I yang
bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk
teknis penyaluran Bantuan pemerintah yang memuat:
1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. Pemberi Bantuan Pemerintah;
4. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. Bentuk Bantuan Pemerintah;
6. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah
7. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. Ketentuan perpajakan; dan
11. Sanksi
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Berdasarkan kriteria petunjuk teknis tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan
seleksi penerima bantuan pemerintah dan hasil seleksi tersebut ditetapkan PPK dalam Surat
Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang kemudian disahkan oleh KPA. Surat Keputusan
Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya memuat identitas
penerima bantuan, jumlah barang dan nilai nominal barang, sedangkan bantuan dalam uang
sekurang-kurangnya memuat identitas penerima bantuan, nominal uang, dan nomor rekening
penerima bantuan.
F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah
Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dapat diringkas sebagai berikut:
1. Mekanisme Penyaluran Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan KPA. Pemberian
penghargaan dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
(LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening bendahara pengeluaran dan
mekanisme Uang Persediaan (UP). Dalam hal pemberian penghargaan dalam bentuk
barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara
kontraktual atau swakelola, pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka
pengadaan barang/jasa dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penyedia barang/jasa melalui mekanisme LS atau melalui mekanisme UP. Sedangkan
penyalurannya dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa atau PPK kepada penerima
Bantuan
2. Mekanisme Pemberian Beasiswa
Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri. Pemberian beasiswa dilaksanakan
berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan KPA.
Beasiswa yang diberikan dapat berupa:
a. Uang pendidikan/kuliah dan biaya hidup lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pendidikan/kuliah diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung dari rekening
Kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan/perkuliahan. Apabila pembayaran
secara langsung kepada penyelenggara pendidikan/perkuliahan tidak dapat dilakukan,
pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening
penerima beasiswa.

9

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21
b. Biaya hidup, biaya buku/diktat, dan biaya penelitian untuk penerima beasiswa diberikan
dalam bentuk uang yang disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penerima beasiswa melalui mekanisme LS. Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.
3. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya (TPG-TL)
Penyaluran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan berdasarkan Surat
Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Tunjangan profesi guru dan
tunjangan lainnya diberikan secara periodik yang ditetapkan Kementerian Negara/Lembaga
kepada guru atau penerima tunjangan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
dengan mekanisme langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima
Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan lainnya.
4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional
Bantuan operasional diberikan kepada Kelompok

Masyarakat, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.
Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kesehatan dapat merupakan
Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah. Pemberian bantuan operasional tersebut
berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Pencairan bantuan operasional dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat
Keputusan. Perjanjian kerja sama memuat:
a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. Jumlah bantuan operasional yang diberikan;
c. Tata cara dan syarat penyaluran;
d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan
operasional sesuai rencana yang telah disepakati;
e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana
yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f.

Sanksi; dan

g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau
akhir tahun anggaran
Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima
bantuan operasional melalui mekanisme:
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a. Pembayaran Langsung (LS); atau
b. Mekanisme Uang Persediaan (UP).
Bantuan Operasional dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS):
a. Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau paling
banyak 4 (empat) tahap;
b. Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap
ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan
kegiatan;
c. Ketentuan besaran pencairan dana bantuan operasional pada setiap tahap ditetapkan
oleh KPA yaitu Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya dilakukan
setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya
telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun
Anggaran, yang memuat:
a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa dana
b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran
telah disimpan
Apabila terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke Kas Negara dan bukti
setor

tersebut

disampaikan

kepada

PPK

sebagai

dokumen

tambahan

laporan

pertanggungjawaban bantuan.
5. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan,
dan Lembaga Kesehatan. Tiga lembaga yang disebut terakhir dapat berupa Lembaga
Pemerintah maupun Non Pemerintah.
Pada dasarnya pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah
diberikan dalam bentuk barang, namun dalam rangka pemberdayaan masyarakat
(empowerment) dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat (participatory), pemberian
bantuan sarana/prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang dengan harapan membuka
ruang bagi penerima bantuan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan.
Untuk mendapatkan barang bantuan tersebut, dilaksanakan dengan cara membeli atau
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memproduksi sendiri barang bantuan yang diinginkan. Di samping itu dalam rangka
melaksanakan prinsip bahwa belanja harus berdasarkan prestasi kerja, maka pencairannya
dilakukan secara bertahap. Namun dalam hal tertentu pencairannya dapat dilakukan secara
sekaligus apabila jumlah bantuan yang diberikan nilainya sampai dengan 100 juta.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS.
Bantuan Sarana/Prasarana dalam Bentuk Uang
Diberikan dalam bentuk uang apabila:
1) Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan;
Artinya, Barang bantuan yang akan diberikan kepada penerima bantuan dapat
dihasilkan/diproduksi sendiri oleh penerima bantuan.
2) Barang bantuan yang dibeli oleh penerima bantuan dengan nilai per jenis barang
bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan sarana/prasarana yang telah
ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerja Sama memuat:
a.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b.

Jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;

c.

Jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;

d.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

e.

Tata cara dan syarat penyaluran;

f.

Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang
sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

g.

Pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;

h.

Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke Kas Negara;

i.

Sanksi; dan

j.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau
akhir tahun anggaran.

Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun
anggaran meliputi:
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a.

Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

b.

Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti
surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja
sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan. Selanjutnya PPK
melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan
mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/
Bangunan
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada Lembaga
Pemerintah atau lembaga non pemerintah. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang. Pemberian bantuan
rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan

kepada

lembaga

dilakukan

berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat dilaksanakan sendiri
oleh penerima Bantuan Pemerintah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang. Bantuan
dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima Bantuan Pemerintah
yang telah mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK). Unit pengelola
keuangan dan kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung
jawab

dan

wewenang

untuk

menguji

tagihan,

memerintahkan

pembayaran

dan

melaksanakan pembayaran serta tidak saling rangkap.
Dalam kondisi tertentu, penerima bantuan tidak mempunyai unit pengelola keuangan dan
kegiatan (UPKK), maka bantuan dalam bentuk uang dapat diberikan kepada penerima
bantuan berdasarkan persyaratan penerima bantuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.
Penyaluran

dana

bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan

dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara melalui mekanisme LS kepada
penerima bantuan yaitu :
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1. Ke rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan.
2. Ke rekening lembaga penerima bantuan dalam hal penerima bantuan tidak mempunyai
unit pengelola keuangan dan kegiatan.
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam
bentuk uang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan unit pengelola
keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan atau pimpinan lembaga penerima
bantuan dalam hal penerima bantuan tidak mempunyai unit pengelola keuangan dan
kegiatan.
Perjanjian kerja sama memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah dan nilai rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
c. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
e. tata cara dan syarat penyaluran dana;
f.

pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan;

g. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana
yang tidak digunakan ke Kas Negara;
h. sanksi; dan
i.

penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau
akhir tahun anggaran.

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan
dan PPK;
b. Tahap II

sebesar

30%

dari keseluruhan dana

bantuan rehabilitasi

dan/atau

pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam
bentuk uang dilakukan sekaligus dalam hal Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada
penerima bantuan nilainya di bawah Rp100 juta.
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Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai,
meliputi:
a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
1. Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana
2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama
3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
Apabila terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke Kas Negara dan bukti
setor

tersebut

disampaikan

kepada

PPK

sebagai

dokumen

tambahan

laporan

pertanggungjawaban bantuan.
PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan
selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian
kerja sama.
7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA diberikan kepada:
a. Perseorangan;
b. Kelompok Masyarakat;
c. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA kepada penerima dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA. Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima bantuan dapat diberikan
dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa. KPA menetapkan bantuan dalam bentuk
uang atau barang dan/atau jasa dengan memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan.
Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Penentuan
pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan
jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pencairan dana bantuan lainnya yang
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memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang
diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat
Keputusan. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah
yang ditetapkan oleh PA yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Lembaga
Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap
berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan dengan
PPK.
Perjanjian kerja sama memuat:
a.

hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b.

jumlah bantuan yang diberikan;

c.

tata cara dan syarat penyaluran;

d.

pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan
sesuai rencana yang telah disepakati;

e.

pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana
yang tidak digunakan ke Kas Negara;

f.

sanksi; dan

g.

penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran.

Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima
bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, meliputi:
a.

Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana
2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama
3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan

b.

Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

Apabila terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke Kas Negara dan bukti
setor

tersebut

disampaikan

kepada

PPK

sebagai

dokumen

tambahan

laporan

pertanggungjawaban bantuan. PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban
dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila
telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
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G. Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah
Dana bantuan pemerintah dialokasikan sesuai dengan jenisnya, yaitu:
a. Pemberian

Penghargaan,

dialokasikan

menggunakan

akun

Belanja

Barang

Non

Operasional Lainnya (521219);
b. Beasiswa, dialokasikan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(521219);
c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya, dialokasikan menggunakan akun Belanja
Pegawai Non PNS (511512, 511513);
d. Bantuan operasional, dialokasikan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional
Lainnya (521219);
e. Bantuan sarana/prasarana, dialokasikan menggunakan akun Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261XX);
f.

Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dialokasikan menggunakan akun
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261XX);

g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan Pengguna
Anggaran, dialokasikan menggunakan akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda (5263XX).

PENGALOKASIAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
1. Pemberian Penghargaan
2. Beasiswa, dan
3. Bantuan Operasional

Kelompok Akun Belanja
Barang Non Operasional
(521219)

Tunjangan Profesi Guru dan
Tunjangan Lainnya

Kelompok akun Belanja
Pegawai Non PNS

1. Bantuan Sarana/Prasarana
2. Bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan

Bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah
yang ditetapkan oleh PA

Kelompok Akun Belanja
Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
(5261xx)

Kelompok Akun Belanja
Barang Lainnya untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda (5263xx)

Dalam bentuk barang akun
526111,526112,526113,526114,
526114,526115
Dalam bentuk uang akun
526121,526122,526123,526124

Dalam bentuk barang akun
526312
Dalam bentuk uang akun
526311
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Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D realisasi dana bantuan pemerintah berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka efisiensi dan
efektivitas penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dilakukan dengan
mekanisme LS, pencairannya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 168/PMK.05/2015.
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H. Pencatatan Bantuan Pemerintah Berupa Sarana/Prasarana dan Bantuan Rehabilitasi/
Pembangunan Gedung/Bangunan
Dengan terbitnya Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodifikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar maka akun belanja barang untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah dibagi menjadi dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.
1) Dialokasikan

Menggunakan

Akun

Belanja

Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat/Pemda (5261XX) dalam bentuk barang
Dalam bagian ini akan dibahas perlakuan akuntansi untuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan yang diberikan dalam bentuk barang. Hal ini
dikarenakan BMN berupa persediaan yang dihasilkan dari bantuan pemerintah jenis tersebut
sering menjadi pertanyaan dalam hal akuntansi dan pelaporannya, yaitu apakah bantuan
pemerintah tersebut dicatat dalam aplikasi persediaan, mengingat bantuan pemerintah tersebut
menggunakan akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, yang secara
otomatis pada aplikasi SAIBA akan membentuk persediaan yang belum diregister.
Penyerahan barang persediaan yang berasal dari bantuan pemerintah jika dikaitkan dengan
penatausahaan BMN tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan BMN, antara lain
PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara serta PMK Nomor 4/PMK.05/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung
Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Perlakuan akuntansi terkait pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah berupa bantuan
sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diatur dalam Surat
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.S-4239/PB.6/2016 tanggal 23 Mei 2016.
Perlakuan akuntansi terkait pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah dimulai pada saat
perekaman SP2D bantuan pemerintah dengan akun 5261xx pada aplikasi SAIBA yang secara
otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:
a. Jurnal SAIBA untuk akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk
barang
Pada Buku Besar Kas
Akun
5261xx
11561x

Uraian Akun
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
Piutang dari KUN

Debet
xxx

Kredit
xxx
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Pada Buku Besar Akrual
Akun
117911

Uraian Akun

Debet

Persediaan yang Belum Diregister

313111

Kredit

xxx

Ditagihkan ke Entitas Lain

xxx

b. Jurnal pencatatan perolehan persediaan pada Aplikasi Persediaan:
Akun

Uraian Akun

Debet

Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada
Masyarakat

11712x
117911

Kredit

xxx

Persediaan yang Belum diregister

xxx

c. Jurnal pencatatan penyerahan persediaan kepada masyarakat pada Aplikasi Persediaan:
Akun
5261xx

Uraian Akun

Debet

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/
pemda

xxx

11712x

Persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat

Kredit

xxx

Kedua jurnal pada huruf b dan c di atas merupakan kiriman dari Aplikasi Persediaan, bukan hasil
jurnal penyesuaian secara perekaman manual di Aplikasi SAIBA.
Dalam hal pencairan dan penyerahan bantuan pemerintah dilakukan secara bertahap, sehingga
terdapat beberapa BAST secara bertahap, dapat dilakukan pencatatan persediaan dalam proses,
dengan

mengacu

pada

surat

Direktur

Akuntansi

dan

Pelaporan

Keuangan

Nomor:

S-545/PB.6/2016 tanggal 21 Januari 2016 hal rilis update aplikasi persediaan, SIMAK BMN, dan
SAIBA dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2015.
2) Dialokasikan

Menggunakan

Akun

Belanja

Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat/Pemda(5261XX) dalam bentuk uang
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang menggunakan akun
56121,526122,562123 dan 526124. Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan nomor S-1984/PB.6/2017 tanggal 21 Februari 2017 hal pemutakhiran akun 526
(Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah) dan akun 57 (Belanja
Bantuan Sosial), Akun tersebut dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi
dan pelaporannya sehingga tidak akan menghasilkan persediaan.
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Saat ini banyak pertanyaan tentang BMN berupa persediaan yang dihasilkan dari bantuan
pemerintah. Yaitu apakah bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang menghasilkan
BMN atau tidak. Hal ini akan berpengaruh dalam hal akuntansi dan pelaporannya, yaitu apakah
bantuan pemerintah dalam bentuk uang tersebut dicatat dalam aplikasi persediaan. Selain itu,
terdapat

kesulitan

menentukan

jumlah

dan

harga

barang

bantuan

pemerintah

yang

diproduksi/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan pemerintah.
Dengan dibedakannya akun antara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang, maka telah jelas akun mana yang menghasilkan
persediaan dan akun mana yang tidak menghasilkan persediaan.
I.

Pencatatan Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang Dialokasikan Menggunakan Akun
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5263XX)
1) Dialokasikan Menggunakan Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang
a. Jurnal SAIBA untuk akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam
bentuk barang (526311)
Pada Buku Besar Kas
Akun
526311
11561x

Uraian Akun

Debet

Belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat

xxx

Piutang dari KUN

Kredit

xxx

Pada Buku Besar Akrual
Akun
117911
313111

Uraian Akun
Persediaan yang Belum Diregister

Debet

Kredit

xxx

Ditagihkan ke Entitas Lain

xxx

b. Jurnal pencatatan perolehan persediaan pada Aplikasi Persediaan:
Akun
11712x
117911

Uraian Akun
Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada
Masyarakat
Persediaan yang Belum diregister

Debet

Kredit

xxx
xxx
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e. Jurnal pencatatan penyerahan persediaan kepada masyarakat pada Aplikasi Persediaan:
Akun
526311
11712x

Uraian Akun
Beban Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemda
Persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat

Debet

Kredit

xxx
xxx

2) Dialokasikan Menggunakan Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526312)
Untuk jenis bantuan lainnya yang tidak menghasilkan persediaan (dalam bentuk uang),
seharusnya dialokasikan dari akun 526312 (Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah). Akun ini berbeda dengan akun 526311, karena dicatat dengan
menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya, di mana penggunaan akun
526312 tersebut tidak akan disajikan sebagai persediaan di Neraca, melainkan disajikan sebagai
beban pada Laporan Operasional.
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I.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat
Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen
Akun pada Bagan Akun Standar
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial
Berbasis Akrual, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.05/2016 hal Pertanggungjawaban Kegiatan Rumah
Aspirasi Anggota DPR RI
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-441/PB/2015 hal Perbaikan/Revisi Akun Belanja
Bantuan Sosial dan Belanja Persediaan Serta Perubahan Akun Penerimaan Pengembalian
tahun Anggaran yang Lalu untuk Pelaksanaan Anggaran TA 2015
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. S-4239/PB.6/2016 perihal Perlakuan
Akuntansi terkait Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-1984/PB.6/2017 tanggal 21 Februari
2017

hal

pemutakhiran

akun

526

(Belanja

Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat/Pemerintah Daerah) dan akun 57 (Belanja Bantuan Sosial)
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 17, Juni 2015,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
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PANDUAN TEKNIS REKONSILIASI MENGGUNAKAN E-REKON&LK
(Harunsyah H. Galung, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

I.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga, Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
Rekonsiliasi ini dilakukan oleh Bendahara Umum Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga,
yang meliputi:
a) Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN;
b) Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil;
c) Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN Pusat; dan
d) Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP.
Sebelum tahun 2016, secara umum proses rekonsiliasi dilakukan dengan cara satuan kerja (Satker)
menyampaikan ADK ke KPPN. Kemudian ADK tersebut diproses dalam sistem yang dimiliki oleh
KPPN. Sistem tersebut hanya bisa diakses oleh KPPN dan tidak bisa diakses oleh Satker. Setelah
ADK diproses akan menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi yang kemudian diserahkan kepada
satker untuk dianalisis dan diperbaiki jika terdapat perbedaan. Jika data telah sesuai BAR bisa
diterbitkan (lihat kebijakan penerbitan BAR).
Di samping itu dengan masih adanya proses pengiriman ADK dari UAKPA ke UAPPA-W/Eselon-I,
dari UAPPA-W ke UAPPA-E1, dan dari UAPPA-E1 ke UAPA, menyebabkan tiap-tiap tingkatan baik
UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA memiliki database masing-masing yang memungkinkan
terjadinya perbedaan data antar Unit Akuntansi. Database yang terpisah tersebut menyebabkan,
proses pengumpulan ADK dari tiap tingkatan memerlukan waktu yang lama dan upaya yang tidak
sedikit.
Berangkat dari permasalahan di atas dan seiring dengan kemajuan teknologi, pada Tahun 2016
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan aplikasi e-Rekon&LK untuk memfasilitasi Satker
dalam melaksanakan rekonsiliasi data dengan KPPN. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4839/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Pelaksanaan
Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei 2016.
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Dengan terbitnya surat dimaksud, proses rekonsiliasi pada tahun 2016 harus menggunakan Aplikasi
e-Rekon&LK. Rekonsiliasi kali ini tentu berbeda dengan proses rekonsiliasi tahun-tahun sebelumnya.
Perbedaan yang tampak di antaranya:
a) Satker secara mandiri meng-upload ADK SAI untuk direkonsiliasi yang selanjutnya
menghasilkan LHR. Rekonsiliasi sebelumnya Satker membawa ADK ke KPPN dan
selanjutnya KPPN meng-input ke sistem yang hanya dimiliki oleh KPPN.
b) Menggunakan internet dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
c) Tidak perlu tanda tangan basah pada BAR, tanda tangan dilakukan secara elektronik.
d) Jika sebelumnya rekonsiliasi dilakukan pada tiap tingkat entitas pelaporan, sekarang hanya
tingkat Satker yang melakukan rekonsiliasi. Sedangkan Tingkat Wilayah, Eselon-I dan
Kementerian tidak lagi melakukan rekonsiliasi. Namun laporan keuangan tiap tingkatan dapat
disusun melalui aplikasi e-Rekon&LK.
Dengan adanya Aplikasi e-Rekon&LK, diharapkan terwujudnya:
a) Proses rekonsiliasi antara Satker dengan KPPN yang lebih mudah dan sederhana;
b) Penyusunan/kompilasi LKKL dari tingkat Wilayah, Eselon I dan K/L yang lebih mudah, andal
dan akurat karena terciptanya single database;
c) Keseragaman laporan di tiap level unit akuntansi;
d) Proses penyusunan LKKL yang lebih cepat dan menghasilkan LKKL yang akurat, transparan
dan akuntabel;
e) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal, akurat, transparan dan akuntabel yang
merupakan muara dari seluruh proses penyusunan Laporan Keuangan di tiap level unit
akuntansi.
II.

Langkah-Langkah Rekonsiliasi
Dalam melaksanakan proses rekonsiliasi, dibutuhkan beberapa dukungan aplikasi yang selama
ini dan sampai saat ini masih digunakan oleh Satker. Diharapkan penggunaan beberapa aplikasi
tersebut menggunakan versi terbaru. Aplikasi tersebut adalah:
a) Aplikasi Persediaan  Aplikasi ini menghasilkan laporan dan transaksi terkait persediaan
yang nantinya akan dikonsolidasi ke Aplikasi SIMAK-BMN (versi aplikasi persediaan sampai
dengan September 2016 adalah versi 15.1.4);
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b) Aplikasi SIMAK-BMN  Aplikasi ini menghasilkan laporan dan transaksi terkait Barang Milik
Negara (BMN). Aplikasi ini juga akan menghasilkan laporan dan transaksi terkait persediaan
yang berasal dari Aplikasi Persediaan. Selanjutnya data BMN dan persediaan tersebut akan
dikonsolidasi ke Aplikasi SAIBA (versi aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan September 2016
adalah versi 15.1.4);
c) Aplikasi SAIBA  Aplikasi ini yang akan mengompilasi data terkait BMN*) dan Keuangan
sehingga menghasilkan Laporan Keuangan (versi aplikasi SAIBA sampai dengan September
2016 adalah versi 3.2).
*)

(BMN mencakup Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lain-lain)

Langkah-langkah Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN menggunakan aplikasi e-Rekon&LK
dapat dijelaskan berikut di bawah ini. Adapun ilustrasi dan penjelasannya menggunakan aplikasi
persediaan versi 15.1.4, aplikasi SIMAK-BMN versi 15.1.4, dan aplikasi SAIBA versi 3.2.
1)

Buka Aplikasi SAIBA, lalu login.
Pastikan Aplikasi SAIBA yang digunakan adalah aplikasi versi terbaru.

2)

Pastikan semua data sudah terekam dan masuk pada bulan yang akan direkonsiliasi, seperti:
a)

Data DIPA 2016 dan Revisi DIPA (jika ada);

b)

Data Estimasi Pendapatan (jika ada);

c)

Data SP2D;

d)

Data setoran penerimaan/pendapatan (jika ada);

e)

Data setoran pengembalian belanja (jika ada);

f)

Data BMN yang didapat dari Aplikasi SIMAK-BMN.
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3)

Sebelum meng-upload ADK, sebaiknya satker sudah melakukan rekonsiliasi internal antara
SIMAK BMN dengan SAIBA yang dituangkan dalam BAR Rekonsiliasi Internal sesuai
peraturan yang berlaku.

4)

Setelah itu lakukan posting bulan yang ingin dilaporkan.

5)

Setelah posting, cek semua laporan yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan transaksi
yang telah terjadi pada bulan yang dilaporkan. Khususnya yang terkait dengan laporan
persediaan, aset tetap dan aset lain-lain di neraca. Pastikan nilai persediaan dan aset di
neraca sama dengan di Laporan Posisi BMN di Neraca yang dihasilkan dari aplikasi SIMAKBMN.
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6)

Setelah semua laporan sesuai, lakukan pengiriman ADK yang akan di-upload ke aplikasi
e-Rekon&LK.
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•

Klik pilihan “kumulatif s.d. Bulan”.

•

Pilih bulan laporan (contoh di atas bulan September 2016).

•

Pilih Kode KPPN.

•

Pilih lokasi tempat ADK akan disimpan.

•

Klik Proses.

•

File yang terbentuk berbentuk WinRAR/WinZIP seperti gambar berikut:

File inilah yang akan di-upload ke aplikasi e-Rekon&LK.
7)

Sebelum masuk ke aplikasi e-Rekon&LK, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terkait
proses yang terjadi di aplikasi e-Rekon&LK yaitu:
a) Pengelolaan Username dan Password
Untuk mengakses aplikasi e-Rekon&LK, setiap entitas pelaporan wajib memiliki
Username dan Password. Username dan Password dimaksud dapat diperoleh dengan
cara:
−

Dalam Aplikasi e-Rekon&LK, Satker terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
(1) Satker yang terdapat dalam Referensi Aplikasi e-Rekon&LK. Pengertian terdapat
dalam referensi ini, bukan hanya kode Satkernya saja yang terdapat di SPAN,
namun lengkap dengan kode BA, ES1, Kode Satker, dan Jenis Kewenangan.
Satker jenis ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
i. Satker Aktif  satker yang memiliki DIPA pada tahun anggaran berjalan dan
tidak direvisi menjadi nol.
ii. Satker Tidak Aktif  satker yang tidak memiliki DIPA pada tahun anggaran
berjalan. Satker tidak aktif ini terdiri dari Satker Tidak Aktif yang bersaldo dan
Satker Tidak Aktif yang Tidak Bersaldo.
(2) Satker yang tidak terdapat dalam Referensi Aplikasi e-Rekon&LK. Penyebab
sebuah Satker tidak terdapat dalam Referensi dikarenakan kode Satker tersebut
telah digunakan oleh Satker lain, namun dengan kode eselon atau Jenis
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Kewenangan yang berbeda. Biasanya hal ini terjadi pada Satker DK/TP. Satker
jenis ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
i. Satker yang Bersaldo
ii. Satker yang Tidak Bersaldo
−

Satker Tidak Aktif belum tentu termasuk Satker yang tidak terdapat di Referensi.
Namun Satker yang tidak terdapat di Referensi, sudah pasti merupakan Satker yang
tidak aktif.

−

Satker yang terdapat dalam Referensi Aplikasi e-Rekon&LK, baik yang aktif maupun
yang tidak aktif, dapat meminta Username dan Password ke KPPN mitra kerjanya.

−

Satker yang tidak terdapat dalam Referensi Aplikasi e-Rekon&LK, baik Satker Yang
Bersaldo maupun Satker Yang Tidak Bersaldo, TIDAK MEMERLUKAN Username
dan Password. Jika ingin melakukan upload ADK ke aplikasi e-Rekon&LK, dapat
dilakukan melalui user K/L pada menu upload dikarenakan kewenangan melakukan
upload Satker dimaksud ada pada K/L yang bersangkutan.

−

Yang perlu mendapat perhatian terkait pembagian satker-satker di atas adalah agar
K/L yang memiliki Satker Yang Tidak Aktif tapi bersaldo, baik yang terdapat di
Referensi maupun yang tidak terdapat di Referensi, dapat segera melaksanakan
proses likuidasi Satker. Selain bertujuan untuk pengelolaan keuangan negara yang
baik, proses Likuidasi Satker dapat meminimalisasi suspen dalam Laporan Keuangan.

b) Status Rekonsiliasi
Terdapat beberapa status yang akan muncul di aplikasi e-Rekon&LK pada setiap tahapan
setelah ADK di-upload, yaitu:
1)

Upload
Proses meng-copy file ADK dan memasukkan datanya ke sistem

2)

Proses Rekon (SAI Bawah)
Proses pembentukan Tabel Rekonsiliasi oleh sistem

3)

Analisis Hasil Rekonsiliasi
Proses menganalisis Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) oleh Satker dan KPPN.
Dalam status “ Analisis Hasil Rekonsiliasi”. Ada 2 (dua) status yang akan muncul
sesuai dengan kondisi yang terjadi. Status tersebut adalah:
 Persetujuan Hasil Rekonsiliasi
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Status Ini hanya muncul di user KPPN. Jika LHR satker sudah benar dan tidak
ada selisih yang tidak dapat dijelaskan, maka KPPN akan menyetujui hasil
rekonsiliasi tersebut dengan mencentang atau meng-klik tombol yang telah
tersedia. Selanjutnya akan terbentuk cetakan LHR dalam format “.PDF”. Selain
itu, status di user Satker akan berubah menjadi “Menunggu TTD KPA”.
 Menunggu Satker Upload Ulang.
Status ini muncul di user satker disebabkan karena KPPN tidak menyetujui hasil
rekonsiliasi karena terdapat kesalahan. Selanjutnya Satker harus memperbaiki
kesalahan tersebut di Aplikasi SAIBA, dan meng-upload kembali ADK yang
sudah benar dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.
4)

Menunggu TTD KPA
Status ini muncul setelah KPPN menyetujui LHR yang dihasilkan. Jika disetujui dan
ditandatangani, proses ini akan membentuk tanda tangan KPA, QR Code, dan
cetakan BAR dalam format PDF.

5)

Menunggu TTD Kasi Vera
Status ini muncul setelah KPA menyetujui dan menandatangani BAR yang
dihasilkan. Jika Kasi Vera menyetujui dan menandatangani, proses ini akan
membentuk tanda tangan Kasi Vera, QR Code, dan cetakan BAR dalam format PDF.

6)

BAR Siap Download
Proses rekonsiliasi telah selesai dan BAR yang telah bertanda tangan dapat
diunduh.

c) Pengguna Aplikasi e-Rekon&LK
i. Internal Ditjen Perbendaharaan (BUN)
 KPPN (Admin, OprVera, KasiVera, KaKppn, dan FoKppn);
 Kanwil DJPBN (Admin dan OprKanwil);
 Kantor Pusat DJPBN (SuperAdmin, OprApkKl, dan OprApkEs1).
ii. Penyusun Laporan Keuangan
 UAKPA (OprSatker dan KPA);
 UAPPAW (OprUappaw);
 UAPPAE1 (OprUappae1);
 UAPA (OprUapa).
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iii. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
 APIP (OprApip).
d) Kebijakan Penerbitan BAR
−

Apabila data SAI dan SPAN sama, maka BAR diterbitkan;

−

Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan
pada SPAN, maka BAR tetap diterbitkan dengan

penjelasan memadai atas

perbedaan tersebut;
−

Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan
pada Aplikasi e-Rekon&LK, maka BAR tetap diterbitkan dengan penjelasan memadai
atas perbedaan tersebut;

−

Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data SAI, Satker wajib
melakukan perbaikan data laporan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi
(LHR) dan melakukan upload ulang dengan memperhatikan batas akhir masa
rekonsiliasi. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan;

−

Dikecualikan dari rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK adalah transaksi
penerimaan PNBP yang volumenya sangat banyak karena dibukukan secara terpusat
oleh satu satker tertentu serta pada satker yang memiliki sistem yang terhubung
dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), antara lain:
1)

Akun 423214 dan 423226 pada Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM;

2)

Akun 423219 dan 423511 pada Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional;

3)

Akun 423217 pada Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama;

4)

Akun 421411 dan 421421 pada Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

−

Dikecualikan juga dari rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK adalah
Pendapatan Perpajakan pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian
Keuangan;

−

Apabila perbedaan di atas tidak diakui Satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat
Surat Pernyataan sesuai format yang telah ditentukan. Berdasarkan Surat Pernyataan
tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai;

−

Adapun format Surat Pernyataan dimaksud adalah sebagai berikut:
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−

Sebelum membuat surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas, disarankan untuk
melakukan penelusuran secara maksimal terhadap perbedaan data yang ada.
Khususnya bagi satker yang memiliki transaksi cukup banyak dan kompleks.
Mengingat segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya transaksi yang
tidak

diakui

tersebut,

sepenuhnya

menjadi

tanggung

jawab

Pejabat

yang

menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
−

Kebijakan penerbitan BAR di atas, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan
urgensinya.

e) Manajemen Database Aplikasi e-Rekon&LK
Database untuk menampung data SAIBA Satker pada Kementerian Keuangan berbeda
dengan Database untuk menampung Database SPAN. Pada saat Satker melakukan
upload data ke aplikasi e-Rekon&LK, data tersebut tidak langsung masuk ke dalam data
yang dapat dicetak oleh level atasnya. Harus melalui proses running di sistem terlebih
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dahulu. Diperkirakan data tersebut dapat dicetak di level atasnya paling lambat H+1
setelah Satker melakukan upload data ke aplikasi e-Rekon&LK.
Apabila terdapat perbaikan data setelah KPPN menyetujui (misalnya perbaikan data Non
LRA seperti Persediaan, Aset Tetap, Piutang dan lain-lain), maka dilakukan upload ulang
ADK SAIBA ke aplikasi e-Rekon&LK untuk menghasilkan laporan berdasarkan ADK
terbaru.
f)

Saldo Awal Tahun 2016
Saldo akhir LKKL Tahun 2015 Audited menjadi Saldo Awal tahun 2016. Direktorat APK
mengunggah ADK SAIBA tingkat K/L tahun 2015 Audited ke aplikasi e-Rekon&LK. ADK
yang diunggah merupakan ADK yang mempunyai nilai yang sama dengan yang
terkonsolidasi dalam LKPP Tahun 2015 Audited. Dari hasil pengunggahan ADK SAIBA
tersebut, aplikasi e-Rekon&LK akan merinci Saldo Awal masing-masing Satker/W/E-1.
Diharapkan pada tiap tingkatan unit pelaporan, terlebih dahulu memastikan kesamaan
Saldo Awal tahun 2016 dengan Saldo Akhir tahun 2015. Jika terdapat data Saldo Awal,
agar berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

g) Proses Rekonsiliasi Online
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h) Singkatan-Singkatan Terkait Aplikasi e-Rekon&LK
 BLJ

: Belanja.

 DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

 EST

: Estimasi Pendapatan.

 KASBLK

: Kas BLU Koreksi.

 KASBLM

: Kas BLU Mutasi.

 KASBLS

: Kas BLU Saldo Awal (Saldo Awal Kas BLU).

 KASBPK

: Kas Di Bendahara Pengeluaran Koreksi.

 KASBPM

: Kas Di Bendahara Pengeluaran Mutasi.

 KASBPS

: Kas Di Bendahara Pengeluaran Saldo Awal(Saldo Awal
Kas Di Bendahara Pengeluaran).

 KASHBK

: Kas Hibah Koreksi.

 KASHBM

: Kas Hibah Mutasi.

 KASHBS

: Kas Hibah Saldo Awal (Saldo Awal Kas Hibah).

 LHR

: Laporan Hasil Rekonsiliasi.

 NTPN

: Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

 PBLJ

: Pengembalian Belanja.

 PND

: Pendapatan.

 PPND

: Pengembalian Pendapatan.

 SAI

: Sistem Akuntansi Instansi.

 SiAP

: Sistem Akuntansi Pusat.

 TTD

: Tanda Tangan.

 UAKPA

: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

 UAKPA BUN

: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara.

 UAPA

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

 UAPPA-E1

: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1.

 UAPPA-W

: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah.
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i)

Elemen Data Rekonsiliasi
NO

8)

JENIS DATA

ELEMEN DATA PENTING YANG
DIREKONSILIASI

1.

Pagu Belanja

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
Program, Kode Output, Kode Dana, Kode JK,
Kode BAES1, Nominal Rupiah.

2.

Belanja

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
Program, Kode Output, Kode Dana, Kode JK,
Kode BAES1, Nominal Rupiah.

3.

Pengembalian Belanja

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
Program, Kode Output, Kode Dana, Kode JK,
Kode BAES1, Nominal Rupiah.

4.

Estimasi PNBP

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
BAES1, Nominal Rupiah.

5.

PNBP

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
BAES1, Nominal Rupiah.

6.

Pengembalian PNBP

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
BAES1, Nominal Rupiah.

7.

Mutasi UP

Kode Satker, Kode KPPN, Kode Akun, Kode
BAES1, Nominal Rupiah.

8.

Kas Di Bendahara
Pengeluaran

Membandingkan Kas di BP pada Neraca SAI
dengan Neraca SiAP.

9.

Kas Lainnya dari Hibah

Membandingkan Kas Lainnya dari Hibah pada
Neraca SAI dengan Neraca SiAP.

Buka browser internet dan ketik alamat http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/. Kemudian
masukkan Username level operator dan klik Sign In
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9)

Masukkan Password kemudian klik Sign In.

10) Tampilan akan seperti gambar dibawah ini. Selanjutnya klik pada nama satker di sebelah kiri
yang terletak di bawah gambar pilot untuk mengisi data operator satker.
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11) Lengkapi data tersebut yang berupa Nama, NIP/NRP, NIP2 (samakan dengan NIP/NRP),
Alamat, Telepon, Email, Foto (jika mau). Untuk kolom Password Lama dan Baru diisi jika
ingin mengubah Password. Pengisian data ini hanya dilakukan ketika pertama kali
menggunakan aplikasi e-Rekon&LK atau ketika terjadi pergantian operator. Periode
rekonsiliasi bulan berikutnya, tidak perlu lagi mengisi data. Kemudian klik Simpan.

12) Setelah itu, upload ADK SAIBA ke aplikasi e-Rekon&LK. Klik menu uploadRekonsiliasi.
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13) Klik bulan laporan  klik browse filescari lokasi penyimpanan ADK SAIBA tadiopen (klik
2 kali). Pastikan ADK yang dipilih sesuai dengan bulan yang telah dipilih sebelumnya. Jika
tidak, aplikasi akan menolaknya.

14) Setelah ADK di klik, maka beberapa tampilan dashboard/berandanya akan terlihat seperti
dibawah ini.
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Status ini menandakan bahwa ADK baru di upload. Di kolom “Aksi” belum ada muncul tombol
apa pun.
15) Status selanjutnya adalah “Proses Rekon (SAI Bawah)”

−

Status ini menandakan bahwa sistem sedang melakukan rekonsiliasi antara data SiAP
yang berasal dari database SPAN dengan data SAI yang di-upload oleh satker. Dalam
prosesnya, satker maupun KPPN tidak dapat melakukan apa-apa selain menunggu
sistem selesai melakukan rekonsiliasi. Pada status ini di kolom “Aksi” belum juga muncul
tombol apa pun.

−

Ketika awal-awal penerapan aplikasi e-Rekon&LK, perubahan dari status “Proses Rekon
(SAI Bawah)” ke status selanjutnya yaitu “Analisis Hasil Rekonsiliasi” memerlukan waktu
yang cukup lama, bahkan bisa berhari-hari. Hal ini dikarenakan kapasitas server yang
terbatas. Namun, seiring dengan penambahan kapasitas server yang dilakukan oleh
pengembang aplikasi, status ini bahkan jarang sekali muncul. Status akan langsung ke
“Analisis Hasil Rekonsiliasi”.
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16) Status selanjutnya adalah “Analisis Hasil Rekonsiliasi”

−

Status ini menandakan bahwa Laporan Hasil Rekonsiliasi (berupa file excel) sudah
keluar. LHR dapat di unduh pada tombol

−

 Simpan berkas  Oke.

Setelah terunduh, silakan buka Laporan Hasil rekonsiliasinya.
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−

Baik Satker maupun KPPN dapat melihat dan menganalisis hasil rekonsiliasinya.
Diharapkan Satker harus lebih aktif menganalisis hasil rekonsiliasi tersebut.

−

Jika terdapat perbedaan yang prinsip dan memerlukan perbaikan data, Satker dapat
langsung memperbaikinya di Aplikasi SAIBA dan melakukan upload ulang ke aplikasi
e-Rekon&LK tanpa harus meminta persetujuan KPPN.

−

Jika KPPN menemukan perbedaan yang prinsip dan memerlukan perbaikan data, KPPN
dapat menolak hasil rekonsiliasi tersebut dengan menekan tombol

di user Operator

KPPN, sehingga di user Satker akan muncul status “Menunggu Satker Upload Ulang”.
−

Jika hasil rekonsiliasi SAMA, atau ada perbedaan yang perlu dikonfirmasikan, Satker
dapat mengirimkan pesan ke operator KPPN melalui tombol

−

Jika Ada pesan masuk, maka tombol akan berubah warna menjadi

−

Jika hasil rekonsiliasi SAMA, operator KPPN akan menyetujui rekonsiliasi tersebut
dengan menekan tombol  sehingga status rekonsiliasi akan berubah menjadi
“Menunggu TTD KPA”.

−

Pembahasan beberapa permasalahan yang ditemukan saat analisis LHR beserta
solusinya, dijelaskan di “Permasalahan dan Solusi”

17) Status selanjutnya adalah “Menunggu TTD KPA”
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Status ini menandakan bahwa hasil rekonsiliasi telah di Approve/disetujui oleh KPPN dan
KPA harus menyetujui dan menandatangani BAR melalui Username KPA.
18) Sebelum operator meminta KPA untuk menandatangani BAR, operator harus memastikan
bahwa laporan yang dihasilkan dari aplikasi e-Rekon&LK sudah sesuai dengan laporan yang
dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Caranya klik di menu laporan, kemudian pilih laporan yang
ingin ditampilkan.

19) Selain itu, operator juga harus melihat daftar saldo tidak normal, realisasi tanpa pagu, Jurnal
tidak lazim dan lain-lain dan bisa menjelaskan apabila ada yang tidak lazim dan melakukan
perbaikan jika ada transaksi yang perlu diperbaiki.
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20) Jika sudah sesuai, operator meminta KPA untuk menyetujui dan menandatangani BAR.
21) Selanjutnya buka aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan Username dan Password
KPA.

Masukkan Username level KPA dan klik Sign In
22) Masukkan Password level KPA dan klik Sign In.
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23) Tampilan akan muncul seperti di bawah ini

−

Status ini menunjukkan bahwa KPA harus menyetujui dan menandatangani BAR secara
elektronik.

−

Sebelum menyetujui, KPA harus mengisi biodata terlebih dahulu dengan mengeklik
nama Username KPA di sebelah kiri yang terletak di bawah gambar pilot untuk mengisi
data KPA. Pengisian data ini hanya dilakukan ketika pertama kali menggunakan aplikasi
e-Rekon&LK atau ketika terjadi pergantian KPA. Periode rekonsiliasi berikutnya, tidak
perlu lagi mengisi data.

24) Lengkapi data tersebut yang berupa Nama, NIP/NRP, NIP2 (samakan dengan NIP/NRP),
Alamat, Telepon, Email, Foto (jika mau). Untuk kolom Password Lama dan Baru diisi jika
ingin mengubah Password. Perlu diketahui, penandatangan dari pihak Satker yang muncul di
kolom KPA pada Format BAR adalah a.n. KPA. Sehingga biodata pejabat yang diisi adalah
pejabat yang menandatangani BAR selain KPA. Karena Rekonsiliasi ini adalah terkait
pengelolaan keuangan Satker, maka sebaiknya pejabat yang menandatangani adalah
Pejabat Pengelola Keuangan, bukan pejabat struktural. Misalnya Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).
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25) Setelah mengisi data KPA, selanjutnya KPA bisa melihat LHR dan konsep BAR melalui
tombol
KPA bisa melihat catatan atas LHR di tombol
26) Konsep BAR yang belum ditandatangani oleh KPA maupun Kasi Vera terlihat seperti di
bawah ini.

52

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21
27) KPA bisa melihat laporan yang dihasilkan dari aplikasi e-Rekon&LK. Namun perlu
diperhatikan, laporan tersebut baru bisa dihasilkan pada H+1 (keesokan harinya) setelah
data di upload.

28) KPA bisa melihat daftar saldo tidak normal, realisasi tanpa pagu, Jurnal tidak lazim dan lainlain.
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29) Jika dirasa seluruh laporan dan hasil rekonsiliasi sudah sesuai, selanjutnya KPA melakukan
persetujuan dan menandatangani secara elektronis dengan menekan tombol
30) Jika sudah disetujui, maka konsep BAR akan menjadi seperti ini.
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−

Setelah disetujui oleh KPA, maka konsep BAR pada kolom tanda tangan KPA, akan
muncul Nama dan NIP KPA (dalam hal ini a.n. KPA).

−

Sementara pada kolom tanda tangan Kasi Vera, masih belum muncul karena belum
disetujui oleh Kasi Vera.

−

Selain itu, Barcode sebagai tanda otentifikasi BAR juga sudah muncul.

31) Setelah disetujui oleh KPA, status akan berubah menjadi “Menunggu TTD Kasi Vera”.
32) Selanjutnya, log out dari aplikasi e-Rekon&LK level KPA dengan menekan tombol
33) Selanjutnya masuk dengan menggunakan Username dan Password level operator. Di
Beranda akan terlihat status telah berubah menjadi “Menunggu TTD Kasi Vera”.

−

Status ini menunjukkan bahwa Kasi Vera KPPN belum menyetujui dan menandatangani
secara elektronis konsep BAR. Satker hanya bisa menunggu.

−

Untuk

mempercepat

proses

rekonsiliasi,

Satker

dapat

memberitahukan/

menginformasikan kepada petugas di KPPN bahwa status rekonsiliasinya telah sampai
pada status “Menunggu TTD Kasi Vera”.
34) Jika telah Disetujui oleh Kasi Vera, status akan berubah menjadi “BAR Siap Download”.
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−

Status ini menunjukkan bahwa Kasi Vera telah menyetujui dan menandatangani BAR.

−

Satker bisa mengunduh BAR yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu
KPA dan Kasi Vera beserta lampiran-lampirannya.

35) BAR yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak terlihat seperti di bawah ini.
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36) Proses rekonsiliasi telah selesai.
37) Jika ada perbaikan data yang sangat signifikan dan memerlukan upload ulang ADK namun
status sudah “BAR Siap Download”, maka terlebih dahulu harus meminta Reset BAR kepada
KPPN. Permintaan Reset BAR dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permintaan
dengan meng klik tombol

yang terdapat pada aplikasi e-Rekon&LK menggunakan

Username level KPA.
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−

Tulis permintaan Reset BAR dengan memberikan penjelasan mengapa harus
dilakukan Reset BAR, kemudian klik “Simpan”.

−

Selanjutnya menunggu KPPN melakukan Reset BAR.

38) Jika permintaan Reset BAR dipenuhi oleh KPPN, maka status yang sebelumnya
berstatus “BAR Siap Download”, akan berubah menjadi “Menunggu TTD KPA”. Dengan
demikian Satker bisa melakukan upload ulang ADK.
39) Selanjutnya, ulangi kembali proses rekonsiliasi dari awal hingga sampai pada status
“BAR Siap Download”.
40) Perlu diketahui bahwa permintaan Reset BAR hanya perlu dilakukan jika status pada
aplikasi e-Rekon&LK telah sampai pada status “BAR Siap Download”. Namun jika
statusnya selain “BAR Siap Download”, maka satker bisa langsung melakukan upload
ulang ADK tanpa harus meminta KPPN melakukan Reset BAR.
41) Selain itu, permintaan Reset BAR yang pada akhirnya untuk melakukan upload ulang,
sebaiknya memperhatikan jadwal open period dan batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi
agar tidak mendapatkan sanksi dari KPPN.

III.

Permasalahan dan Solusi
Aplikasi e-Rekon&LK merupakan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang baru diluncurkan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oleh karena itu, bisa dipastikan satker yang
menggunakan aplikasi tersebut menemui banyak kendala dan permasalahan. Berikut
disampaikan beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan aplikasi
e-Rekon&LK beserta solusinya.
1.

Rekonsiliasi di Aplikasi e-Rekon&LK membutuhkan waktu yang lama
Penyebab: Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya: koneksi internet yang
lambat, lalu lintas pengguna aplikasi yang padat dan kapasitas server yang terbatas.
Namun pada saat sekarang ini, lambatnya proses rekonsiliasi biasanya karena koneksi
internet yang lambat atau karena lalu lintas pengguna aplikasi yang padat. Karena jika
terkait kapasitas server yang terbatas, hal ini hanya terjadi pada awal-awal penerapan
saja. Sejak adanya penambahan kapasitas server oleh Direktorat SITP selaku
pengembang aplikasi, permasalahan tersebut sudah nyaris tidak terjadi lagi.
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Solusi: Pastikan ketika hendak melakukan upload ADK, jaringan internet berjalan
dengan stabil dan lancar. Selain itu, pilihlah waktu yang kira-kira lalu lintas pengguna
aplikasi belum begitu ramai, seperti pada pagi hari.
2.

Pada LHR, nomor dan tanggal dokumen tidak muncul di data SiAP.
Penyebab: Hal ini kemungkinan terjadi karena sistem yang membaca data secara
kurang sempurna.
Solusi: Jika perbedaan hanya terjadi pada nomor dan tanggal dokumen yang tidak
muncul di data SiAP, proses rekonsiliasi tetap dapat dilanjutkan dan BAR dapat
diterbitkan. Namun jika perbedaan itu terjadi karena nomor dan tanggal dokumen tidak
muncul pada data SAI, maka satker harus melakukan perbaikan.

3.

Nilai transaksi seperti pagu DIPA, belanja, dan yang lainnya yang terdapat dalam LHR
menjadi double (ganda).
Penyebab: Hal ini terjadi karena sistem pada aplikasi e-Rekon&LK yang membaca
data secara kurang sempurna.
Solusi: Satker tidak perlu melakukan upload ulang. Cukup KPPN saja yang melakukan
rekonsiliasi ulang data yang berasal dari satker dengan data SiAP. Jika nilai di LHR
sudah normal, maka proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan.

4.

Pada LHR terdapat beda tanggal revisi DIPA khususnya ketika penetapan tanggal
revisi terjadi pada akhir bulan.
Penyebab: Hal ini terjadi karena tanggal revisi DIPA di SAI mengikuti tanggal pada
dokumen revisi DIPA. Sedangkan tanggal revisi DIPA di SiAP mengikuti tanggal create
accounting DIPA dari DJA ke SPAN.
Solusi: Satker memberi penjelasan/catatan kepada KPPN mengapa hal itu terjadi.
Proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan sampai dengan terbitnya BAR di mana dalam
BAR tersebut nantinya mencantumkan penjelasan/catatan dari Satker tersebut.

5.

Pada sheet “Pagu Belanja Beda” di LHR terdapat perbedaan akun belanja yang
dikarenakan adanya koreksi/ralat SPM.
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Penyebab: Hal ini terjadi karena tanggal koreksi/ralat SPM di SPAN mengacu pada
tanggal diprosesnya di sistem SPAN.

Pada gambar terlihat bahwa jika terjadi ralat SPM, SPAN akan memunculkan 2 (dua)
buah jurnal. Jurnal pertama menihilkan transaksi yang akan diralat, dalam hal ini akun
532111 tertanggal 28-04-2016 (yang berwarna merah paling bawah). Sedangkan jurnal
kedua memunculkan transaksi koreksinya, dalam hal ini transaksi yang benarnya akun
521211 tertanggal 11-05-2016 (yang berwarna kuning). Sehingga transaksi pada SPAN
sudah sesuai dengan transaksi di SAI, namun hanya beda tanggal dokumen saja.
Solusi: Satker memberi penjelasan/konfirmasi kepada KPPN mengapa hal itu terjadi
dan memastikan bahwa beda akun belanja tersebut memang karena koreksi/ralat SPM.
Jika memang hanya karena koreksi/ralat SPM, maka proses rekonsiliasi dapat
dilanjutkan sampai dengan terbitnya BAR. Karena hal tersebut hanya akan terlihat di
LHR (file excel) saja. Sedangkan di lampiran BAR (file PDF), perbedaan tersebut tidak
akan muncul lagi karena telah dianggap SAMA.
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6.

Pada sheet “Pengembalian Belanja BEDA” dan “PNBP BEDA” di LHR, terdapat
perbedaan nomor dokumen (NTPN) antara data SAI dan data SiAP karena terjadi
perbaikan nomor dokumen.

Penyebab: Hal ini terjadi karena SPAN menggunakan sistem koreksi dan audit trail.
Sehingga setiap adanya transaksi perubahan data di SPAN akan menunjukkan jejak
transaksi. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi koreksi/perbaikan
nomor dokumen (NTPN). Hal ini dapat dilihat dari setelah nomor dokumen terdapat
tanda “/1”. Tanda “/1” ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan ke 1 (satu).
Solusi: Satker memberi penjelasan/konfirmasi kepada KPPN mengapa hal itu terjadi
dan memastikan bahwa perbedaan tersebut memang hanya karena beda nomor
dokumen (NTPN) saja. Jika memang hanya karena itu, maka proses rekonsiliasi dapat
dilanjutkan sampai dengan terbitnya BAR. Karena hal tersebut hanya akan terlihat di
LHR (file excel) saja. Sedangkan di lampiran BAR (file PDF), perbedaan tersebut tidak
akan muncul lagi karena telah dianggap SAMA.
Penjelasan Tambahan:
Jika terjadi perbedaan nomor dokumen (NTPN) antara data SAI dan data SiAP:
 Jika data SiAP yang salah, maka Satker bisa mengajukan permohonan kepada
KPPN untuk mengoreksi data SiAP. Setelah diperbaiki, KPPN akan melakukan
rekonsiliasi ulang dengan SPAN tanpa harus meminta satker untuk upload ulang.
Jika sudah sama, Satker dapat melanjutkan proses rekonsiliasi.
 Jika data SAI yang salah, maka sebaiknya Satker memperbaiki datanya dan
melakukan upload ulang dengan tetap memperhatikan batas akhir jadwal upload.
Jika tidak dilakukan perbaikan dan melakukan upload ulang, dipastikan hal tersebut
akan muncul lagi pada periode laporan berikutnya. Namun jika karena melakukan
upload ulang tidak memungkinkan, maka Satker dapat memberi catatan/penjelasan
kepada KPPN mengapa hal itu terjadi. Proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan sampai
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dengan terbitnya BAR di mana dalam BAR tersebut nantinya mencantumkan
catatan/penjelasan dari Satker tersebut.
7.

Pada sheet “PNBP BEDA” di LHR, terdapat perbedaan karena adanya suspen
penerimaan.
Penyebab: Perlu dijelaskan bahwa suspen penerimaan bisa terjadi karena 2 (dua)
sebab:
a) Kode satker belum terisi secara lengkap oleh bank sehingga oleh SPAN ditandai
dengan kode ZZZ182.

b) Kode akun belum terisi secara lengkap oleh bank sehingga oleh SPAN ditandai
dengan kode 498111.

Sejak Kementerian Keuangan menerapkan pembayaran PNBP melalui sistem MPNG2, permasalahan ini jarang sekali ditemukan. Namun di beberapa tempat, masih
terjadi.
Solusi: Satker mengajukan permohonan kepada KPPN untuk mengoreksi data SiAP.
Setelah dikoreksi, selanjutnya KPPN melakukan rekonsiliasi ulang data yang berasal
dari satker dengan data SiAP yang telah diperbaiki. Jika nilai di LHR sudah SAMA,
maka proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan.
8.

Pada sheet “Mutasi UP BEDA” di LHR, terdapat perbedaan nomor dokumen (NTPN)
antara data SAI dan data SiAP.
Penyebab: Hal ini terjadi karena SPAN menggunakan sistem koreksi dan audit trail.
Sehingga setiap adanya transaksi perubahan data di SPAN akan menunjukkan jejak
transaksi.
Solusi: Perbedaan nomor dokumen tersebut agar diperbaiki. Selanjutnya, proses
rekonsiliasi dapat dilanjutkan sampai dengan terbitnya BAR.

9.

Data KPA maupun Kasi Vera tidak muncul dalam BAR meski telah disetujui oleh kedua
belah pihak.
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Penyebab: Hal ini bisa terjadi karena dua hal:
a) KPA atau Kasi Vera belum melakukan penginputan data.
b) Sistem yang kurang sempurna dalam membaca data.
Solusi: Jika permasalahan tersebut muncul karena Pejabat belum melakukan
penginputan biodata, maka lakukan penginputan biodata terlebih dahulu. Namun, jika
permasalahan tersebut muncul karena sistem yang kurang sempurna, maka KPPN
melakukan rekonsiliasi ulang data yang berasal dari satker dengan data SiAP. Karena
dilakukan rekonsiliasi ulang data, maka status awal yang sebelumnya telah sampai
pada “BAR Siap Download” (namun BAR tidak muncul tanda tangan), akan berubah
dan kembali statusnya menjadi “menunggu TTD KPA”. Selanjutnya Satker/KPA
menyetujui kembali BAR tersebut, sambil memperhatikan apakah setelah disetujui,
nama dan NIP KPA telah muncul. Jika sudah muncul, maka proses rekonsiliasi dapat
dilanjutkan sampai selesai.
10. LHR (file excel) tidak ada data apa pun alias kosong, atau tidak dapat dibuka atau
corrupt.
Penyebab: Hal ini terjadi karena proses rekonsiliasi di aplikasi e-Rekon&LK tidak
berjalan dengan sempurna.
Solusi: Satker melakukan upload ulang.
11. BAR tidak dapat dibuka atau corrupt.
Penyebab: Hal ini terjadi karena proses rekonsiliasi yang berjalan di aplikasi eRekon&LK tidak berjalan sempurna.
Solusi: Satker melakukan upload ulang.
12. Pada sheet “Mutasi UP BEDA” di LHR, kolom KDDEKON di data SiAP kosong.

Penyebab: Hal ini terjadi karena proses rekonsiliasi di sistem tidak berjalan dengan
sempurna.
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Solusi: Perbedaan tersebut dapat diabaikan. Karena perbedaan tersebut hanya akan
terlihat di LHR (file excel) saja. Sedangkan di lampiran BAR (file PDF), perbedaan
tersebut tidak akan muncul lagi karena dianggap SAMA.
IV.

Penutup
Dengan diberlakukannya aplikasi e-Rekon&LK, maka tingkat UAPPAW, UAPPA-Es 1 dan
UAPA tidak lagi melakukan rekonsiliasi dan kompilasi data. UAPPAW, UAPPA-Es 1 dan
UAPA hanya membuat laporan yang telah disiapkan oleh aplikasi e-Rekon&LK berdasarkan
data di tingkat Satker. Oleh karena itu, diharapkan peran UAPPAW, UAPPA-Es 1 dan
UAPA lebih fokus pada verifikasi dan telaah Laporan Keuangan unit bawahnya, dengan
cara di antaranya:
a)

Memastikan Saldo Awal Neraca;

b)

Memastikan kebenaran pagu anggaran dan realisasi belanja;

c)

Membuat kertas kerja, sehingga apabila terdapat perbedaan angka pada laporan
keuangan yang dicetak melalui aplikasi dengan laporan keuangan yang dikirimkan oleh
unit di bawahnya, dapat dengan mudah ditemukan dan ditindaklanjuti;

d)

Membuat kertas kerja atas transaksi yang terjadi pada Entitas/Satker yang “Tidak
Beroperasi” lagi dan selanjutnya mengungkapkan dalam CaLK sebagai bahan
penjelasan progres likuidasi/penutupan Entitas tersebut.

Dengan demikian, Laporan Keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas, andal, akurat,
transparan dan akuntabel.
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Daftar Pustaka
1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian Negara/Lembaga;

3.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4841/PB/2016 tentang Pelaksanaan
Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei 2016, tanggal 14
Juni 2016;

4.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5568/PB/2016 tentang Pedoman
Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016,
tanggal 14 Juli 2016.

5.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-7628/PB/2016 tentang Penyusunan
LKKL Triwulan III Tahun 2016 Komprehensif, tanggal 27 September 2016.

Disclaimer

:



Dalam hal terdapat permasalahan, kendala, pertanyaan ataupun permintaan
informasi terkait penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK, dapat menyampaikannya
melalui layanan Helpdesk HAI-DJPBN(Help Answer Improve-Direktorat Jenderal
Perbendaharaan) dengan kode pertanyaan: Department: Aplikasi Satuan Kerja

e-Rekon&LK

dengan mencantumkan kode Satker dan kode KPPN mitra

kerjanya pada situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/helpdesk.


Sebagian dari ilustrasi dan contoh permasalahan, dikutip dan diolah dari berbagai
sumber di beberapa KPPN.
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