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KATA SAMBUTAN  
Sekretaris Jenderal DPR RI 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan UU No. 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melakukan 

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang 

disampaikan oleh Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, 

sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK 

menyampaikan LKPP kepada DPR. LKPP Tahun 2019 sebagai laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

DPR dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan, 

khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, menindaklanjuti 

rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam 

laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3) dan 

UU Keuangan Negara Pasal 70 ayat (3).  

Untuk menambah referensi, pemahaman, dan pengayaan bagi 

Anggota DPR RI dalam memahami permasalahan pada LKPP, Pusat Kajian 

Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan 

pengkajian terhadap temuan dan permasalahan terhadap hasil pemeriksaan 

BPK RI atas LKPP Tahun 2019, yang berkaitan dengan temuan dan 

permasalahan pada pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, belanja negara, 

dan pembiayaan. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya 

merupakan permasalahan berulang yang perlu menjadi perhatian DPR RI 

dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah. 
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Demikian buku kajian yang dapat kami susun dan sajikan, semoga 

hasil kajian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada 

Pimpinan dan Anggota DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan masukan 

dan sebagai acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sekaligus dalam 

pembahasan dan penetapan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban APBN Tahun 2019 menjadi Undang-Undang.  

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan 

Anggota DPR RI yang terhormat.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

           Jakarta,   Agustus 2020 

 

  

                                                         INDRA ISKANDAR 
                                                      NIP. 19661114 199703 1 001  
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KATA PENGANTAR 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Badan Keahlian DPR RI 

 

uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat 

nikmat dan rahmatnya, penyusunan buku kajian Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 telah selesai 

disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) 

sebagai supporting system DPR RI. 

LKPP Tahun 2019 telah diserahkan oleh BPK RI dalam rapat 

paripurna tanggal 14 Juli 2020. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang 

Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya 

mencakup Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan negara dan badan lainnya.  

Pada tahun 2019, laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga melengkapi capaian opini 

WTP selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Sebagai laporan 

konsolidasi atas seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 

dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), LKPP Tahun 

2019 juga memuat opini atas 87 LKKL dan 1 LKBUN. Pada 84 LKKL BPK 

RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) pada dua LKKL, opini Tidak Menyatakan 

Pendapat (TMP) pada satu LKKL, dan opini WTP pada LKBUN. 

Walaupun LKPP Tahun 2019 berpredikat WTP, namun masih 

terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian DPR RI 

sebagai lembaga yang melakukan check and balances kepada Pemerintah. 

Penyajian permasalahan tersebut disusun berdasarkan akun-akun utama 

pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, yang meliputi aspek Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan. Berikut adalah gambaran permasalahan yang disajikan pada buku 

kajian atas LKPP Tahun 2019: 

P 
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1) Aset : permasalahan revaluasi aset Pemerintah Pusat 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 

2) Kewajiban : permasalahan dana pensiun yang telah terjadi 

sejak tahun 2015 

3) Pendapatan : permasalahan berulang pengelolaan piutang dan 

surat tagihan pajak 

4) Belanja : permasalahan berulang Transfer Ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD) 

5) Pembiayaan : permasalahan pengadaan tanah Proyek Strategis 

Nasional (PSN) 2018-2019 

Pendalaman atas permasalahan pada kelima akun utama LKPP 

tersebut dilakukan dengan analisis atas data-data dan hasil pemeriksaan BPK 

RI lintas tahun. Diharapkan dengan adanya pendalaman yang komprehensif, 

dapat memberikan gambaran yang utuh atas permasalahan-permasalahan 

yang diungkap BPK RI pada LHP LKPP Tahun 2019 serta dapat mencegah 

terjadinya pengulangan permasalahan pada masa yang akan datang. 

Sebagai tambahan informasi, pembahasan dalam buku kajian LKPP 

Tahun 2019 ini merupakan kelanjutan kajian yang diterbitkan sebelumnya 

oleh Puskaji AKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan 

tema “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus 

Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat”. Sehingga para pembaca, terutama para pemangku kepentingan 

dapat melihat secara lebih komprehensif mengenai berbagai permasalahan 

yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan negara untuk satu 

periodisasi pemerintahan sejak tahun 2015-2019.  

Pada akhirnya kami berharap agar kajian ini dapat menunjang DPR 

RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah khususnya 

pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dan dapat menjadi tema 

penting dan menarik untuk dikaji dan digunakan oleh DPR dan para pihak 

berkepentingan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan negara yang 

dilakukan Pemerintah Pusat, sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara 

yang efektif, efisien, dan ekonomis.  
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Atas kekurangan dalam penulisan kajian ini, kami mengharapkan 

kritik yang membangun dalam rangka perbaikan produk PKAKN untuk 

waktu-waktu yang akan datang. 

Jakarta,   Agustus 2020 

 

 

Drs. Helmizar, M.E. 

                NIP. 19640719 199103 1 001  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai amanat Pembukaan 

UUD 1945 dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka 

pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

Pemerintah yang telah ditetapkan dengan diselenggarakan secara terbuka 

dan bertanggung jawab. Semua pihak wajib terlibat didalam pengelolaan 

keuangan negara serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sebagai wujud dari pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang 

terbuka dan bertanggung jawab tersebut, maka sesuai Pasal 23E UUD 

Tahun 1945 dan UU Keuangan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) wajib dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah 

dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP 

merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan.  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasi APBN, yang mencakup pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun 

bersangkutan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

Pemerintah Pusat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 

Desember tahun bersangkutan. Laporan Operasional menyajikan 

Pendapatan dan Beban berdasarkan basis akrual dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan selama tahun bersangkutan. Laporan Arus 

Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun bersangkutan, serta 

saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan 

saldo ekuitas Pemerintah selama tahun anggaran bersangkutan. Catatan atas 

Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos 
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laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain 

mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan 

laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan 

informasi tambahan yang diperlukan.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Keuangan Negara, 

LKPP diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR RI. 

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran 

LKPP dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan sesuai dengan 

pengungkapan yang diatur dalam SAP; kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).  

LKPP Tahun 2019 disusun berdasarkan konsolidasi Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019 yang telah diaudit dan 

diberi opini oleh BPK. Terhadap LKPP Tahun 2019, Pemerintah Pusat 

memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Pemberian opini tersebut 

dikarenakan LKPP Tahun 2019 telah menyajikan secara wajar, baik pada 

posisi keuangan pemerintah pusat tanggal 31 Desember 2019, realisasi 

anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta 

perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan 

sistem pengendalian internal yang memadai serta tidak ada salah saji yang 

material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan LKPP Tahun 

2019 telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP).  

Tabel 1 berikut menyajikan perolehan opini LKPP Tahun 2009 

sampai dengan Tahun 2019. 
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Tabel 1. Opini LKPP Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 

Tahun Opini 

2009 WDP 

2010 WDP 

2011 WDP 

2012 WDP 

2013 WDP 

2014 WDP 

2015 WDP 

2016 WTP 

2017 WTP 

2018 WTP 

2019 WTP 

Sumber: LKPP Tahun 2009 s.d. 2019, BPK RI  

LKPP Tahun 2019 terdiri dari 87 Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL) termasuk Laporan Keuangan Bendahara 

Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang 

mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN. Khusus Laporan Keuangan 

BPK, diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari 87 

LKKL, 84 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; 2 LKKL 

mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian”; 1 LKKL mendapat opini 

“Tidak Menyatakan Pendapat”, dan LKBUN mendapat opini “Wajar Tanpa 

Pengecualian”.  
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      Grafik 1. Jumlah Opini atas Laporan Keuangan Entitas yang 

Diaudit 

Sumber: LKPP Tahun 2015 s.d. 2019, BPK RI , diolah 

Dua K/L yang masih mendapat opini WDP, yaitu Badan Siber dan 

Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan satu 

K/L yang mendapat opini TMP, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

Bakamla telah 4 (empat) tahun berturut-turut mendapat opini TMP, yaitu 

sejak badan tersebut terbentuk di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.  

Opini TMP yang diperoleh Bakamla dikarenakan BPK tidak dapat 

memeriksa laporan keuangannya sesuai dengan standar pemeriksaan atau 

dengan kata lain, BPK tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan 

keuangan Bakamla bebas dari salah saji yang material. 

Pada LKPP Tahun 2019, Pemerintah telah melakukan perbaikan 

terhadap kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini terlihat 

dari meningkatnya jumlah KL yang memperoleh opini WTP. Meski 

demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2019, 

BPK masih menemukan 26 kelemahan terhadap sistem pengendalian intern 

dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Permasalahan yang material tidak ditemukan pada LKPP Tahun 
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2019. Grafik berikut menunjukkan jumlah temuan BPK terkait SPI dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. 

Grafik 2. Jumlah Temuan BPK terkait SPI dan Ketidakpatuhan 

terhadap Ketentuan Perundang-undangan. 

Sumber: LHP atas LKPP 2015 s.d. 2019, BPK RI, diolah 

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas 

peraturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan keuangan. 

Prosedur pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK tidak ditujukan 

untuk menemukan penyimpangan atau kecurangan (fraud), melainkan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya salah saji 

yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, 

perolehan opini WTP atas laporan keuangan tidak menjamin bersih dari 

penyimpangan yang tergolong ke dalam perbuatan melanggar hukum atau 

perbuatan yang mengandung unsur kecurangan (fraud). 

Pada LKPP TA 2019, gambaran atas ketujuh komponen LKPP 

diuraikan secara rinci sebagai berikut:  

2015
2016

2017
2018

2019

14 12
13 19 26

8 4
5 6 5

Temuan SPI Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
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1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara 

APBN TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai 

dengan 31 Desember 2019. 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 

triliun atau 90,56 persen dari APBN. Sedangkan, realisasi Belanja Negara 

adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlah 

realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah 

Pusat sebesar Rp1.498,31 triliun atau 91,55 persen dari APBN, dan realisasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp812,97 triliun atau 98,33 

persen dari APBN.  

Dengan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, realisasi Belanja 

Negara tersebut, maka terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp348,65 triliun. 

Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 

persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 

SAL awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, SiLPA 

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 53,27 triliun, Penggunaan SAL 

sebesar Rp15 triliun, dan Penyesuaian SAL sebesar Rp931,27 miliar, 

sehingga SAL akhir Tahun 2019 sebesar Rp212,582 triliun. 

3. Neraca 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

Pemerintah Pusat mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 

Desember 2019.  

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 

triliun, terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi jangka 

Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp3.949,59 triliun, 

Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya 

(netto) sebesar Rp967,98 triliun. 
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Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 

triliun, yang terdiri dari: Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp704,68 triliun 

dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan demikian 

jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.127,31 triliun. 

4. Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah 

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 

sampai dengan 31 Desember 2019.  

Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional Pemerintah adalah 

sebesar Rp2.168,93 triliun, Beban sebesar Rp2.422,81 triliun, sedangkan 

surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga 

terdapat Defisit-LO sebesar Rp249,22 triliun. 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode 

yang berakhir pada 31 Desember 2019.  

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. 

Selama TA 2019 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar 

Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225, 92 

triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, 

penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp41,42 triliun, penggunaan 

SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian 

pembukuan sebesar Rp1,64 triliun. Dengan demikian, saldo Akhir Kas 

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp235,47 

triliun. 

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari 

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp234,18 miliar, Kas di Bendahara 

Penerimaan sebesar Rp166,17 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain 

Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah 

Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun, Kas dan Bank BLU yang 

Belum Disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi 

Penggunaannya sebesar minus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar 
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Rp52,49 juta, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar 

Rp208,96 triliun. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam 

pos Ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019. 

Ekuitas Awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit LO 

sebesar Rp249,22 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung 

Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.968,33 triliun, ditambah 

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,4 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah 

Rp5.127,31 triliun. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan 

makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi 

yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

Permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

disajikan pada beberapa akun utama yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan. Permasalahan yang diungkap pada kajian ini 

terbatas pada permasalahan yang berulang dan/atau bersifat signifikan. 

Berikut adalah pemaparan permasalahan berdasarkan akun-akun utama pada 

LKPP Tahun 2019. 

2.1. Pengelolaan Aset 

Aset merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Menurut PSAP (2010), Aset merupakan sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

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

depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun 

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

non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 

budaya. 

Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu Aset Lancar dan 

Aset Non Lancar. Aset Lancar merupakan aset yang dapat segera 

direalisasikan atau dimiliki untuk kemudian dipakai atau dijual dalam waktu 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang meliputi kas dan setara kas, 

investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan, Aset Non 

Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud 

yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 

pemerintah atau masyarakat umum meliputi investasi jangka panjang, aset 

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

Dalam rangka penyajian nilai Aset Tetap pada Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajar dan guna membangun database 

aset yang lebih baik, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) 

Barang Milik Negara (BMN) atas keseluruhan Aset Tetap yang menjadi milik 

negara. Revaluasi BMN merupakan proses penilaian kembali atas suatu 

objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada periode tertentu 
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sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya 

dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian. Kebijakan revaluasi BMN 

tersebut kemudian diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penilaian Kembali (revaluasi) atas Barang Milik Negara. Berdasarkan Perpres 

tersebut, Aset Tetap yang dilakukan revaluasi, antara lain berupa (i) tanah, 

(ii) gedung dan bangunan, (iii) jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan, 

jembatan, dan bangunan air. 

Tujuan penilaian kembali BMN adalah meningkatkan kualitas tata 

kelola pengelolaan BMN, menyajikan Aset Tetap dengan nilai wajar yang 

mutakhir dalam laporan keuangan, membangun database BMN yang lebih 

baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, mengidentifikasi BMN idle, dan 

meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN). Revaluasi BMN atas Aset Tetap mulai 

dilakukan Pemerintah sejak tahun 2017. Selama revaluasi dilaksanakan, yaitu 

sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah telah menilai 

934.409 item BMN meliputi 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan 

bangunan, serta 391.084 item jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh 

sampai dengan 31 Desember 2015.  

Pada tahun 2017, terhadap objek revaluasi, pelaksanaan revaluasi 

Aset Tetap belum seluruhnya selesai dilakukan Pemerintah, sehingga BPK 

belum dapat menerima hasil revaluasi Aset Tetap. Sedangkan pada tahun 

2018, revaluasi Aset Tetap atas seluruh objek revaluasi telah selesai 

dilakukan Pemerintah, namun BPK belum dapat menerima hasil revaluasi 

dikarenakan berdasarkan simpulan hasil Pemeriksaan DTT BPK atas 

revaluasi BMN 2017-2018, masih terdapat kelemahan metodologi dan 

berbagai permasalahan hasil pengujian substantif. Hasil revaluasi hanya 

disajikan pada SIMAK Satker, namun tidak disajikan di Neraca LKKL 

Audited 2017 maupun LKKL Audited 2018. Koreksi nilai wajar juga 

dilakukan melalui mekanisme take out pada Satkon KL.  

Kemudian pada tahun 2019, Pemerintah menindaklanjuti 

permasalahan pada PDTT Revaluasi BMN tahun 2017-2018 dengan 

melakukan perbaikan desain dan metodologi revaluasi Aset Tetap melalui 

penetapan PMK Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK 

Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kembali BMN beserta kebijakan/peraturan pendukung teknis lainnya. 
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Setelah hasil perbaikan revaluasi dapat diterima sebagai tindak lanjut LHP 

PDTT Revaluasi BMN 2017-2018 dan dapat disajikan pada LKPP Unaudited, 

maka pemerintah melakukan pengiriman data SIMAN ke SIMAK BMN 

untuk selanjutnya disajikan di LKPP/LKKL Unaudited 2019. 

Revaluasi Aset Tetap merupakan salah satu cara Pemerintah untuk 

dapat menyajikan Nilai Wajar Aset yang sesungguhnya dalam Laporan 

Keuangan. Dengan melakukan revaluasi aset, Pemerintah dapat mengetahui 

aset yang sudah termanfaatkan, aset yang masih idle, dan aset yang berpotensi 

dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penyajian Aset Tetap dengan nilai 

wajar terkini memudahkan tugas Kementerian Keuangan d.h.i Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengelola dan mengoptimalkan 

aset negara (Handoyo, 2017).  

Hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018 yang tersaji pada LKPP Tahun 

2019 tercatat dalam Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) yang 

menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Saldo Aset Tetap dalam Neraca  

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 

No Jenis Aset Tetap Saldo Aset Tetap (Rp) 

2018 2019 

1 Tanah 1.018.648.023.083.736 4.565.754.448.540.161 

2 Peralatan dan Mesin 590.286.694.016.479 643.684.366.617.610 

3 Gedung dan 
Bangunan 

287.028.466.749.583 365.443.028.479.378 

4 Jalan, Jaringan, dan 
Instalasi 

593.241.196.851.828 852.163.469.354.018 

5 Aset Tetap Lainnya 55.538.219.173.610 50.631.130.262.102 

6 Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

130.585.126.268.737 137.288.502.462.037 

Aset Tetap Sebelum 
Penyusutan 

2.675.327.726.143.973 6.614.964.945.715.306 

 Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Tetap 

(744.276.685.956.335) (665.369.543.223.892) 

Aset Tetap Setelah 
Penyusutan 

1.931.051.040.187.638 5.949.595.402.491.414 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 
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Seperti yang terlihat pada tabel di atas, terjadi kenaikan signifikan 

saldo Aset Tetap Tahun 2019 sebesar Rp4.018.544.362.203.776. Faktor 

revaluasi aset memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan nilai Aset 

Tetap dengan kondisi kenaikan tertinggi berada pada Aset Tetap jenis Tanah 

senilai Rp3.547.106.425.456.425 atau sebesar 348,22% diikuti dengan 

kenaikan pada Aset Tetap jenis lainnya. Kenaikan nilai Aset Tetap yang 

terjadi sebagai dampak dari revaluasi aset tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan potensi penerimaan negara sejalan dengan pernyataan Sri 

Mulyani Indrawati (2017), yang menjelaskan bahwa revaluasi aset akan 

meningkatkan valuasi aset negara yang kemudian memungkinkan 

pemerintah melakukan pemanfaatan the best and the highest use sehingga dapat 

memunculkan potensi penerimaan negara.  

Kenaikan nilai Aset Tetap seharusnya juga memiliki konsekuensi 

terhadap naiknya nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Namun pada 

tahun 2019, nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap justru menunjukkan 

adanya penurunan dibandingkan tahun 2018 senilai Rp78.907.142.732.443 

atau sebesar 10,6%. Terhadap hal ini BPK menjelaskan bahwa proses 

penilaian kembali Aset Tetap akan diikuti dengan perhitungan penyusutan 

Aset Tetap. Namun, karena terdapat kondisi dimana ada beberapa aset yang 

sebelum dilakukan revaluasi masih memiliki nilai menjadi tidak memiliki nilai 

pada saat setelah dilakukan revaluasi, maka hal ini juga berdampak pada nilai 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ikut menjadi nol.1  

Selain berdampak pada penerimaan negara maupun nilai akumulasi 

penyusutan, revaluasi aset juga berdampak pada rasio kewajiban terhadap 

aset maupun ekuitas yang menjadi semakin baik. Hal ini ditunjukkan pada 

grafik sebagai berikut: 

                                                           
1 Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi BPK RI dengan PKAKN Badan 
Keahlian DPR RI tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2019 pada 24 
Juli 2020. 



 

Pusat Kajian AKN     |   13 
 

Grafik 1. Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, Ekuitas dan 

Rasio Leverage TA 2015-2019 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015-2019, diolah 

Apabila dilihat pada grafik 1 diatas, rasio Kewajiban dan Aset dalam 

LKPP Tahun 2019 membaik signifikan sebesar 51,01% disebabkan oleh 

dampak dari revaluasi Aset Tetap terutama Aset Tanah yang mengalami 

kenaikan tertinggi. Secara teoritis, Brown et al. (1992) dalam Aryani & Agung 

Juliarto (2017) menjelaskan bahwa ada dua hipotesis dalam menjelaskan 

motif pelaksanaan revaluasi Aset Tetap. Pertama, stakeholder dengan tingkat 

utang yang lebih tinggi memiliki motif oportunistik dalam merevaluasi Aset 

Tetap ke atas (upward revaluations) untuk melonggarkan kendala utang. Kedua, 

stakeholder dengan senjangan keuangan yang rendah misalnya cadangan kas, 

dan sekuritas berharga rendah dapat menggunakan revaluasi untuk 

mengurangi asimetri informasi dan memberikan sinyal bahwa aset yang 

dimiliki dinilai kurang (undervalued). Dengan meningkatkan nilai total aset 

berwujud, maka stakeholder dapat memperoleh pinjaman dan meningkatkan 

senjangan keuangan.  

Meskipun hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018 telah mendapat 

persetujuan BPK untuk dapat disajikan ke dalam LKPP Tahun 2019, namun 

BPK masih menemukan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan 

Aset Tetap, antara lain sebagai berikut: 
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Penyajian hasil revaluasi Aset Tetap TA 2017 dan 2018 tidak 

dicantumkan dalam LKPP pada tahun anggaran yang berkaitan 

Revaluasi Aset Tetap mulai dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan 

amanat Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali atas 

BMN. Dimana seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa 

hasil revaluasi pada TA 2017 dan 2018 tidak dimasukkan pada LKPP TA 

2017 dan 2018 dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang 

dianggap signifikan. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena besaran Aset Tetap pada 

LKPP TA 2017 dan 2018 belum mencerminkan keadaan sebenarnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku salah satunya Perpres yang mengamanatkan 

revaluasi aset. BPK mengkonfirmasi bahwa jika hasil revaluasi aset 

dimasukkan pada LKPP TA 2017 dan 2018 sesuai dengan progress revaluasi 

lengkap dengan permasalahannya, maka hal ini akan menjadi permasalahan 

signifikan yang dapat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap 

LKPP TA 2017 dan 2018.2 Mengingat laporan keuangan merupakan salah 

satu cara untuk melihat kondisi keuangan dan sebagai dasar pengambilan 

keputusan pada masa yang akan datang, maka pengungkapan sesuai keadaan 

menjadi penting. 

Penyajian Nilai Wajar Hasil Perbaikan Revaluasi BMN berdasarkan 

Database Aplikasi SIP-Reval, SIMAN, dan SIMAK BMN E-Rekon & 

LK Tahun 2019 

Revaluasi BMN dilakukan oleh tim penilai pada DJKN Kementerian 

Keuangan yang ditatausahakan dengan dukungan aplikasi Sistem Informasi 

Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN (SIP-Reval), Sistem Informasi 

Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Informasi Manajemen dan 

Akuntansi BMN (SIMAK BMN) dengan alur sebagai berikut: 

  

                                                           
2 Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi BPK RI dengan PKAKN Badan 
Keahlian DPR RI tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2019 pada 24 
Juli 2020. 
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Gambar 1. Alur Revaluasi BMN 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 

Dalam penyajian data nilai wajar pada SIMAK BMN, masih terdapat 

koreksi perbaikan nilai revaluasi atas barang sebanyak 195.599 NUP yang 

ditargetkan selesai dikoreksi pada tahun 2019, namun belum seluruhnya 

tercatat pada SIMAK BMN secara akurat. BPK juga menemukan terdapat 

23 NUP sebesar Rp136.192.452.000 dari 1.884 barang berlebih yang 

ditemukan pada inventarisasi namun belum tercatat pada SIMAK BMN, 

Neraca dan LBMN. Selain itu, terdapat perbedaan rekalkulasi BPK atas nilai 

akun-akun yang terdampak akibat koreksi revaluasi dengan nilai berdasarkan 

data pada SIMAK BMN sebesar Rp658.122.370.921. Berdasarkan 

konfirmasi dengan BPK RI, penyajian data atas koreksi perbaikan nilai 

revaluasi, barang berlebih, dan perbedaan rekalkulasi yang belum tercatat 

secara akurat akan diselesaikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020.3  

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas pelaksanaan 

revaluasi BMN tahun 2017-2018 sebelumnya telah dilakukan BPK RI pada 

Semester II Tahun 2018. Dalam LHP DTT tersebut diungkap bahwa 

terdapat BMN Tidak Ditemukan belum ditindaklanjuti sebanyak 58.043 

NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299. Permasalahan Barang Tidak 

Ditemukan ini berulang pada LKPP Tahun 2019, dimana terdapat 5.081 

BMN Tidak Ditemukan sebesar Rp7.959.830.550.081. Dengan demikian, 

                                                           
3 Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi BPK RI dengan PKAKN Badan 
Keahlian DPR RI tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2019 pada 24 
Juli 2020. 
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BMN Tidak Ditemukan yang belum selesai ditindaklanjuti tahun 2017-2019 

adalah sebesar Rp23.410.286.550.380. 

Permasalahan BMN Tidak Ditemukan tersebut belum dapat 

diselesaikan dengan alasan jumlah BMN yang direvaluasi sebanyak 945.460 

NUP dan waktu penyusunan laporan keuangan yang terbatas, sehingga 

Pemerintah melakukan perbaikan hasil revaluasi BMN Tahun 2019 dengan 

memprioritaskan nilai BMN lebih dari Rp5,00 miliar. Hasil perbaikan 

revaluasi BMN Tahun 2019 atas 195.599 NUP adalah sebesar 

Rp5.363.112.948.794.350, dengan nilai wajar sebelumnya sebesar 

Rp5.498.627.747.663.320. Perbaikan nilai wajar hasil penilaian kembali 

BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai 

Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada tahun 2020. 

Perhitungan Nilai Wajar pada LPK dan LHIP pada tingkat LKKL 

Salah satu perbaikan nilai wajar revaluasi BMN yang dilakukan 

masing-masing K/L dilaksanakan pada tahap inventarisasi dengan 

memvalidasi secara berjenjang atas setiap NUP BMN Objek Revaluasi BMN 

dari Satker maupun KPKNL pihak terkait. Hasil inventarisasi tersebut 

kemudian menjadi bahan untuk proses perhitungan nilai wajar BMN yang 

didokumentasikan pada LPK. Menurut hasil uji petik pemeriksaan BPK RI 

diketahui bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian antara nilai wajar pada 

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP)/Laporan Penilaian 

Kembali (LPK) dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN 

seperti adanya perbedaan luas/volume barang antara LHIP/LPK dengan 

kondisi fisik di lapangan dan ketidaksesuaian dokumen sumber/hasil 

pengujian fisik BMN dalam proses penentuan nilai wajar BMN. 
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2.2. Pengelolaan Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain 

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban 

pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 

pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan.  

Pemerintah sebagai pemberi kerja telah memiliki kewajiban untuk 

membayar dana pensiun kepada PNS/TNI/POLRI saat memasuki usia 

pensiun. Kewajibannya timbul ketika pekerja telah memberikan jasanya dan 

berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. 

Besaran kewajiban dapat diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto 

menggunakan teknik/perhitungan aktuarial.  

Dalam pengelolaan program pensiun di beberapa negara, terdapat dua 

jenis program pensiun yang lazim diterapkan, yaitu Program Pensiun 

Manfaat Pasti (defined benefit) dan Program Pensiun Iuran Pasti (defined 

contribution). Defined benefit adalah program pensiun di mana pemberi kerja 

memberikan sejumlah uang pensiun dengan jumlah tertentu, yang disebut 

sebagai manfaat pensiun, kepada pekerja/pegawai saat mulai menjalani masa 

pensiun. Manfaat pensiun tersebut dihitung menggunakan formula yang 

merupakan perhitungan atas beberapa faktor diantaranya penghasilan 

terakhir pegawai, masa kerja, usia, dan faktor tingkat bunga (actual rate). 

Formula manfaat atau nilai manfaat pensiun diatur dan ditentukan 

sebelumnya dalam peraturan tentang program pensiun.  

Dalam defined benefit, besaran atau perubahan iuran pensiun tidak akan 

mempengaruhi besaran nilai manfaat pensiun. Dari sisi risiko, pemberi kerja 

menanggung seluruh risiko pengembangan iuran untuk menjamin manfaat 

pensiun tidak mengalami pengurangan. Dari perspektif pembiayaan jaminan 

pensiun, terdapat dua skema pembiayaan yang dapat diterapkan, yaitu Fully 

Funded dan Pay As You Go. Dalam skema Fully Funded, sumber pembiayaan 

manfaat pensiun sepenuhnya berasal dari kumpulan iuran pensiun termasuk 
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pengembangan atas akumulasi dana tersebut. Sedangkan dalam skema Pay 

As You Go (PAYG), sumber pembiayaan manfaat pensiun sepenuhnya 

berasal dari pemberi kerja. 

Dalam penerapannya di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 

Pegawai dan UU Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, 

Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela, 

pembayaran manfaat pensiun atas program pensiun PNS, TNI, dan Polri 

merupakan manfaat pasti (defined benefit) dengan skema pembiayaan Pay As 

You Go. Pembayaran manfaat pensiun tersebut seluruhnya menjadi beban 

APBN dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara, yaitu PT Taspen dan 

PT Asabri. Selain itu, PNS telah dipungut untuk iuran pensiun sebesar 4,75% 

dari gaji pokok. Namun, dana pungutan tersebut dititipkan kepada PT 

Taspen dan PT Asabri dan diakumulasikan dalam akumulasi dana pensiun.  

Terkait dengan penerapan program pensiun tersebut, sesuai dengan 

Pasal 2 UU Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, maka 

sampai dengan diterbitkannya aturan turunan dari UU Pensiun Pegawai dan 

Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibiayai 

oleh Negara dan dibebankan pada APBN. Selain itu sesuai dengan PP 

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS, oleh karena Pemerintah belum membentuk 

Dana Pensiun, maka Pemerintah wajib membayarkan belanja pensiun setiap 

bulan kepada pensiun PNS.  

Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Pengelolaan Dana Pensiun PNS 

dan TNI/POLRI 

Terhadap penyajian dan pengungkapan kewajiban, khususnya terkait 

pengelolaan Program Pensiun, BPK telah melakukan beberapa pemeriksaan, 

antara lain: 

a. Pemeriksaan Kinerja Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual (Internal 

Control Over Financial Reporting) pada LHP Nomor 

109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015. 
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b. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2018 pada LHP Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 

2019.  

c. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, 

dan Polri untuk Menjamin Perlindungan Kesinambungan 

Penghasilan Hari Tua Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada 

LHP Nomor 130/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. (IHPS 

II 2019) 

Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja pengendalian internal 

pemerintah terhadap pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual 

(Internal Control Over Financial Reporting) pada LHP Nomor 

109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK RI mengungkap 

permasalahan terkait kebijakan akuntansi dan pelaporan atas Program THT 

dan Dana Pensiun PNS yang belum dapat menjamin penyajian beban dan 

kewajiban yang secara wajar. Terhadap permasalahan ini, Pemerintah 

menindaklanjuti dengan mempersiapkan PP yang mengatur mengenai 

Pensiun PNS dan THT PNS sebagai dasar penetapan kebijakan akuntansi 

terkait program pensiun. 

Pada LHP LKPP Tahun 2018 BPK RI kembali mengungkap 

permasalahan terkait pengelolaan tunjangan hari tua PNS. Dimana dalam 

LHP ini BPK RI menggarisbawahi permasalahan terkait pemerintah belum 

memiliki kebijakan akuntansi mengenai pengakuan beban dan kewajiban 

kepada pensiun PNS yang telah mempertimbangkan dampak dari penerapan 

akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh. Sejak tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2018, PNS telah mengalami beberapa kali kenaikan gaji dan 

jumlah realisasi penerima manfaat pensiun per 31 Desember 2018 juga 

mengalami kenaikan sebesar 371.551 orang atau 16,60% dibandingkan 

dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada saat dilakukan valuasi tahun 

2010, sehingga sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi ulang 

terhadap program pensiun serta menyajikan kewajiban atas program pensiun 

PNS pada LKPP Tahun 2018. 

Selanjutnya pada IHPS II Tahun 2019, BPK RI melakukan 

pemeriksaan spesifik terkait kinerja atas efektivitas program pensiun PNS, 

TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan 
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hari tua tahun 2018 s.d. semester I tahun 2019. Dalam pemeriksaan ini, BPK 

RI menyimpulkan program pensiun PNS, TNI, dan Polri tidak efektif untuk 

menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Hal tersebut 

disebabkan karena: (1) Belum adanya peraturan pemerintah dan aturan 

turunannya terkait pengelolaan program jaminan pensiun PNS sebagaimana 

amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; (2) Belum adanya 

penetapan Iuran Pemerintah selaku Pemberi Kerja; (3) Besaran manfaat 

pensiun yang diberikan Pemerintah belum seluruhnya memenuhi persentase 

minimal sebesar 40% yang ditetapkan oleh ILO; (4) Belum adanya peraturan 

pemerintah pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada BPJS 

Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS; (5) Database kepesertaan aktif program pensiun belum terintegrasi 

dan tugas/tanggung jawab pengelola database pensiunan belum ditetapkan; 

(6) Kewajiban Pemerintah atas jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum 

dihitung dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan; dan (7) Belum 

optimalnya pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun. 

Peta Permasalahan Pengelolaan Dana Pensiun PNS dan 

TNI/POLRI 

Secara garis besar, permasalahan dana pensiun PNS/TNI/POLRI 

berdasarkan LHP BPK yang telah disebutkan sebelumnya dapat 

digambarkan dalam sebuah peta permasalahan berikut. 

Gambar 2. Peta Permasalahan Pengelolaan Dana Pensiun 

     Sumber:  LHP BPK RI atas LKPP 2019 dan LHP Kinerja atas Efektivitas Program 

Pensiun PNS, TNI, dan Polri Tahun 2018 s.d. Semester I 2019 (diolah).  



 

Pusat Kajian AKN     |   21 
 

1. Permasalahan kebijakan akuntansi terkait pengungkapan 

Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun 

BPK RI menyoroti terkait permasalahan kurang andalnya PMK 

Nomor 225/PMK.05/2019 dalam menetapkan kebijakan akuntansi secara 

lengkap atas penyajian/pengungkapan kewajiban jangka panjang atas 

program pensiun pada LKPP Tahun 2019. Pemerintah mengungkapkan 

Catatan Penting Lainnya Neraca berupa kewajiban jangka panjang 

pemerintah atas jaminan pensiun per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.876,76 

Triliun. Kewajiban tersebut menggunakan asumsi tingkat bunga aktuaria 

senilai 9,7%, inflasi 3 % per tahun, dan skala kenaikan gaji sebesar 2,5% per 

tahun.  

BPK RI mengungkapkan bahwa mekanisme penghitungan tingkat 

bunga 9,7% tersebut belum dikaji ketepatannya oleh Kementerian 

Keuangan. Rincian terkait perhitungan kewajiban jangka panjang atas 

jaminan pensiun per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Rincian Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang 

Jaminan Pensiun  per 31 Desember 2019 

Uraian 
PT Taspen (Persero) 

Per 31 Des 2019 

PT Asabri (Persero) 

Per 31 Des 2019 
Jumlah 

Jumlah 

Pegawai (orang) 

6.822.281 1.351.557 8.173.838 

Aktif (orang) 4.122.752 925.253 5.048.005 

Pensiun (orang) 2.699.529 426.304 3.125.833 

Kewajiban JP 

Pensiun  

(dalam rupiah) 

2.511.825.655.479.840 364.936.226.000.000 2.876.761.881.479.840 

 

2. Pengendalian Pengawasan atas Program Pensiun 

Berdasarkan hasil pengujian atas data PNS aktif dan pensiun dari 

BKN, serta data peserta aktif dan pensiun dari PT Taspen dan PT Asabri, 

diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: 

a. Badan Penyelenggara tidak sepenuhnya menggunakan data BKN sebagai 

dasar kepesertaannya. 

b. Terdapat data PNS dengan NIP yang sama tercatat di PT Taspen dan PT 

Asabri. 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPP 2019, diolah 
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c. Terdapat data PNS Pensiun yang berpotensi terlambat dalam pengajuan 

usulan pensiunnya. 

d. Pemerintah tidak memverifikasi data PNS pensiun yang disampaikan 

oleh Badan Penyelenggara dengan data PNS Pensiun milik BKN. 

Selain itu, terdapat juga permasalahan pada tingkat pemerintah daerah 

yang didasari dari pengujian secara uji petik atas data rincian penerimaan 

iuran pemerintah daerah. Hasil diskusi dengan Dit. PKN, Dit. SP DJPB dan 

Badan Penyelenggara, diketahui terdapat permasalahan bahwa Pemerintah 

belum melakukan verifikasi dan validasi atas ketepatan jumlah dan waktu 

penyetoran iuran pensiun Pemda. Rincian permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil rekonsiliasi Cabang PT Taspen dengan Pemerintah Daerah 

menunjukkan terdapat selisih lebih kurang penerimaan PFK sebesar 

Rp491.521.823 (Tahun 2018) dan sebesar Rp589.501.971 (s.d Agustus 

2019).  

b. Dari 542 pemda yang diuji petik, persentase rata-rata pemda yang 

terlambat menyetorkan iuran pensiun ke kas negara sebesar 19,08% 

pada Tahun 2018 dan 18,17% pada Semester I tahun 2019. Atas hal 

tersebut, Pemerintah belum mengenakan sanksi atas keterlambatan 

penyetoran iuran pensiun oleh pemda tersebut. 

3.  Permasalahan Regulasi Kelembagaan Badan Penyelenggara 

Berdasarkan UU BPJS, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero),  

pengalihan program tabungan hari tua, program pembayaran pensiun, dan 

asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke BPJS 

Ketenagakerjaan diatur dalam roadmap dan penyusunan roadmap transformasi 

pengalihan program-program tersebut diberikan tenggat waktu pada akhir 

tahun 2014. Roadmap tersebut juga mengatur sasaran strategis pada tahun 

2029, yaitu: 

a. PT Asabri bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik (BHP) yaitu 

BPJS TNI/Polri paling lambat pada tahun 2029; dan 

b. Merancang program yang memiliki manfaat sebanding dengan risiko 

yang dihadapi peserta dengan tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
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Terkait dengan progress penyusunan Rancangan PP tentang pengalihan 

Program Pensiun PNS, TNI dan Polri ke BPJS Ketenagakerjaan, 

berdasarkan hasil konfirmasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN) dan Kementerian PANRB, diperoleh keterangan bahwa 

Kementerian PANRB saat ini masih dalam proses mengkaji Rancangan PP 

tersebut.  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa 

penyelenggaraan program pensiun di Indonesia menggunakan skema 

pensiun fully funded pay as you go (PAYG) dan diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggaraan Pensiun. Fungsi Badan Penyelenggara di Indonesia yaitu 

sebagai pengelola pembayaran kepada pegawai pensiun, namun tidak 

melakukan fungsi pengelolaan pengembangan investasi atas akumulasi iuran. 

Dana jaminan pensiun diperoleh dari kontribusi iuran peserta dan pemberi 

kerja, yang kemudian menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran 

manfaat pensiun. Kekurangan atau selisih jumlah pembayaran manfaat 

pensiun dengan akumulasi iuran menjadi tanggungan negara. Hal ini hampir 

sama seperti yang dijalankan di negara Austria dan Belanda. 

Berbeda dengan praktik di negara Korea Selatan, dimana program 

pensiun menggunakan skema partial funded, dan Badan Penyelenggara 

mempunyai fungsi selain pengelola pembayaran juga sebagai pengelola 

investasi atas akumulasi iuran. Iuran pensiun berasal dari iuran pegawai dan 

iuran Pemerintah dan atas ketidakcukupan iuran dalam membiayai 

kewajiban aktuaria pensiun, Pemerintah menambahkannya dari dana APBN. 

Badan Penyelenggara pensiun di Korea Selatan bernama Government 

Employees Pension Service (GEPS) merupakan lembaga non kementerian yang 

dibentuk oleh Pemerintah Korea Selatan, namun bukan juga BUMN, dan 

lembaga non profit. GEPS memiliki kewenangan menghitung pelaporan 

kewajiban aktuaria pensiun. 

4. Ketidakjelasan Skema Pensiun Berdampak pada Kesinambungan 

Fiskal 

Sejak diundangkannya UU ASN, yang memberikan amanat untuk 

menyusun kebijakan tata kelola dan pengelolaan Program Pensiun PNS 

sampai dengan tahun 2019, Pemerintah belum menetapkan peraturan 

pelaksanaan terkait jaminan pensiun PNS dan jaminan pensiun TNI dan 
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Polri, bahkan masih menggunakan UU Pensiun Pegawai dan Pensiun 

Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya. 

Pemerintah saat ini masih menggunakan skema pay as you go untuk 

Program Pensiun PNS, TNI, dan Polri. Pelaksanaan program pensiun 

dengan skema ini dilaksanakan tanpa adanya Badan Penyelenggara yang 

berfungsi sebagai Dana Pensiun. Pemerintah membayarkan seluruh manfaat 

pensiun melalui APBN. Kebijakan ini membawa risiko kewajiban 

pembayaran manfaat dari hasil pengembangan iuran yang seharusnya di 

tanggung Badan Penyelenggara menjadi risiko Pemerintah selaku pemberi 

kerja yang tidak melakukan iuran. 

Dengan menggunakan skema pay as you go, maka kontribusi 

pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun PNS, TNI, dan Polri 

sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya sama dengan manfaat yang 

dibayarkan kepada penerima manfaat pada tahun berkenaan. Realisasi 

belanja pensiun tahun 2018 sebesar Rp 102,73 triliun. Jika dibandingkan 

dengan kecukupan dana AIP per 2018, yaitu sebesar Rp151,35 triliun, maka 

Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) hanya dapat membiayai penyelenggaraan 

program pensiun PNS, TNI, dan Polri selama 1,5 tahun. BPK RI menilai 

bahwa untuk memenuhi kewajiban pensiun ke depan, Pemerintah perlu 

menetapkan besaran iuran pensiun yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

besaran iuran saat ini.  

Pemerintah menanggung beban pembayaran iuran pensiun yang 

menjadi kewajiban Pemerintah, namun dalam hal Pemerintah belum 

melaksanakan pembayaran dengan skema iuran pasti, Pemerintah membayar 

seluruh atau sebagian manfaat pensiun dari APBN. Dengan demikian, 

Pemerintah berkewajiban menyelesaikan Past Service Liability (PSL) Pensiun 

akibat besaran nilai iuran yang tidak mencukupi dan melakukan penyesuaian 

besaran iuran untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun ke 

depan. Hal ini tentu berisiko pada peningkatan beban Pemerintah atas 

kewajiban pembayaran manfaat yang timbul dari penetapan iuran saat ini. 

5.  Manfaat Pensiun yang Belum Memenuhi Standar 

Apabila mengacu pada ILO dalam Social Security (minimum Standards) 

Convention, ILO 1952 (No. 102) article 67, total manfaat yang diterima 

pensiunan adalah sebesar minimal 40% dari penghasilan terakhir. Dengan 
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demikian, manfaat pensiun yang ideal untuk PNS, TNI, dan Polri adalah 

sebesar minimal 40% dari total penghasilan (gaji pokok + tunjangan) yang 

diterima selama yang bersangkutan masih aktif bekerja. Namun, pada 

realisasinya pemerintah hanya menghitung dari 2,5% x masa kerja x gaji 

pokok terakhir. 

BPK RI melakukan uji petik atas penghasilan 9.998 PNS Pemerintah 

Pusat bulan Juni 2019 yang berusia 54 tahun (yang akan memasuki usia 

pensiun) dengan membandingkan manfaat pensiun yang akan diterima 

dengan total penghasilan (gaji dan tunjangan) yang diterima. Manfaat 

pensiun yang akan diterima oleh pensiunan mengacu pada UU Pensiun 

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yaitu 2,5% x masa kerja x gaji 

pokok terakhir. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan total 

penghasilan yang diterima pegawai. Hasil pembandingan menunjukkan 

terdapat 5.463 pegawai (54,64%) yang nilai manfaat pensiun yang akan 

diterimanya lebih besar atau sama dengan 40% dari total penghasilan, 

sedangkan sisanya 4.535 pegawai (45,36%) akan menerima manfaat pensiun 

kurang dari 40% dari total penghasilan.  

Perbedaan persentase besaran manfaat pensiun yang diterima 

tersebut akibat adanya variasi total penghasilan antara PNS satu instansi 

dengan instansi yang lain, khususnya pada tunjangan kinerja. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa besaran manfaat pensiun menggunakan 

formula manfaat yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi persentase 

minimal 40% menurut ILO. 
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2.3. Pengelolaan Pendapatan Negara 

Pendapatan Negara merupakan salah satu bagian penting dalam 

kebijakan fiskal pemerintah. Pendapatan Negara berpengaruh pada variabel 

lain pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti belanja 

negara yang harus dikeluarkan dan pembiayaan yang harus ditambah untuk 

menunjang belanja negara dan pelaksanaan tujuan nasional. Martinez (2015) 

menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan 

pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh tingginya penerimaan negara 

yang dihasilkan. Semakin tinggi pendapatan negara maka akan berpengaruh 

terhadap terciptanya layanan publik yang optimal, peningkatan akses 

masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari belanja 

pemerintah yang efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, 

kemampuan pemerintah dalam memastikan dan menggali sumber-sumber 

penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan 

negara. Dalam setiap negara, optimalisasi penerimaan perpajakan menjadi 

agenda prioritas dan menjadi isu nasional hingga lintas negara. Pajak adalah 

pembayaran wajib yang terkait dengan kegiatan tertentu. Pendapatan yang 

dikumpulkan melalui perpajakan digunakan untuk membeli input yang 

diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa yang disediakan pemerintah 

atau mendistribusikan kembali daya beli diantara warga negara (Hyman, 

2010: 414). Perpajakan sebagai instrumen yang penting dalam kebijakan 

fiskal khususnya berkenaan dengan fungsi distribusi melalui upaya 

pemerataan pendapatan yang berlebihan dari kelompok berpenghasilan 

tinggi kepada pendapatan yang mencukupi bagi kelompok berpenghasilan 

rendah (Musgrave, 1993:10).  

Pengukuran kinerja pajak sangat penting dilakukan karena adanya 

beberapa tantangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam 

negeri adalah semakin kompleksnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga 

pemerintah harus lebih seksama dalam menentukan instrumen dan tarif 

pajak. Kompleksitas ini semakin bertambah seiring bertambahnya cakupan 

ekonomi digital yang sulit untuk dipajaki. Dalam kasus Indonesia, diprediksi 

bahwa terdapat peningkatan signifikan ekonomi internet Indonesia yang 

nilainya meningkat dari US$8 miliar pada 2015 menjadi US$40 miliar pada 
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2019, dan menjadi US$133 miliar pada 2025 (Google et al., 2016). Sementara 

itu, tantangan dari luar adalah pelemahan ekonomi global dan gencarnya 

aktivitas perang dagang yang berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia.  

Grafik 2. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap 
Pendapatan Negara, 2015-2019 

Sumber: Kementerian Keuangan 2019, diolah 

Sebagai negara yang berkomitmen dalam melakukan reformasi 

perpajakan secara terus menerus, penerimaan perpajakan Indonesia 

merupakan tulang punggung pendapatan negara pada APBN. Grafik 1 

menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2019, penerimaan perpajakan 

Indonesia mengalami tren peningkatan dari Rp1.240 triliun pada 2015 

menjadi Rp1.546 triliun pada tahun 2019. Penerimaan perpajakan selama 

tahun 2015-2019 juga memiliki proporsi terbesar dibanding komponen 

pendapatan lainnya seperti PNBP dan hibah. Walaupun mengalami 

fluktuasi, persentase penerimaan perpajakan Indonesia masih dominan 

berada pada angka lebih dari 75 persen dari total pendapatan negara. 

Kementerian Keuangan (2014) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga-harga komoditas.  

2015

2016

2017

2018

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan
pajak

1.240.418.857.626.370 1.284.970.139.927.480 1.343.529.843.798.510 1.518.789.777.151.030 1.546.141.893.392.190

Penerimaan
Negara

Bukan Pajak
255.628.476.494.416 261.976.344.626.007 311.216.253.857.085 409.320.239.488.446 408.994.346.200.875

Penerimaan
Hibah

11.973.038.735.532 8.987.666.279.302 11.629.815.002.490 15.564.860.239.320 5.497.343.992.921

Penerimaan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah

79%

78%

81%

83%

82%

21%

21%

19%

17%

17%
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Meskipun penerimaan perpajakan di Indonesia cenderung meningkat, 

namun tax ratio Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara-

negara lain, khususnya negara-negara di ASEAN. Grafik 2 menunjukkan 

bahwa Indonesia merupakan negara dengan tax ratio terkecil diantara 17 

negara. Nilai tax ratio Indonesia tahun 2017 yang hanya sebesar 11,5 persen, 

menempatkan posisi tax ratio Indonesia di bawah Malaysia (13,6 persen), 

Singapura (14,1 persen), Filipina (17,5 persen), dan Thailand (17,6 persen). 

Rendahnya tax ratio Indonesia patut menjadi perhatian pemerintah untuk 

dilakukan perbaikan dari segala aspek. 

Grafik 3. Rasio Pajak terhadap PDB Tahun 2017 (%) 

 Meningkatnya penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun dan 

tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan perpajakan 

untuk membiayai sebagian besar belanja menunjukkan besarnya pengaruh 

pajak pada APBN. Pada sisi yang lain, tax ratio Indonesia yang rendah juga 
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menimbulkan sebuah pertanyaan tentang apa yang menjadi kendala 

Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakannya.  

Tidak hanya dari segi tax ratio, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 

juga memberikan catatan atas permasalahan pengelolaan kebijakan 

perpajakan pemerintah yang masih diwarnai beberapa permasalahan 

berulang. Tulisan ini akan mengulas beberapa permasalahan perpajakan yang 

diungkap BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun Anggaran 2019 yang antara lain adalah terkait pengendalian dan 

penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), kekurangan setoran pajak, 

permasalahan pajak atas barang impor, dan permasalahan terkait restitusi 

pajak. Adanya ulasan mengenai permasalahan perpajakan pada LKPP TA 

2019 diharapkan dapat memberi gambaran betapa pentingnya pembenahan 

kebijakan perpajakan dalam mendukung peningkatan belanja pemerintah 

dan menunjang pembangunan nasional. 

Secara garis besar, temuan dan permasalahan terkait pendapatan 

negara yang diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP tahun 

2019 beserta penjelasan terkait permasalahan berulang, diuraikan lebih lanjut 

sebagai berikut:  

a. Permasalahan Pengendalian dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak 

(STP), Kekurangan Setoran Pajak, serta Sanksi Administrasi atas 

Keterlambatan Penyetoran Pajak Berupa Denda/Bunga 

Salah satu hak pemerintah dari pendapatan perpajakan yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan antara lain berasal 

dari sanksi administrasi berupa denda/bunga atas keterlambatan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan/Masa (SPT 

Tahunan/Masa), dan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang disebutkan dalam UU 

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diantaranya Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 

ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), dan Pasal 9 ayat (2b). Pengenaan 

sanksi administrasi berupa denda/bunga tersebut dilakukan dengan 

penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

STP merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) yang berupa surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga berdasarkan hasil 
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pemeriksaan atau verifikasi. Ketentuan penerbitan STP diatur dalam PMK 

Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK 

Nomor 183/PMK.03/2015. Bunga dan/atau denda dikenakan sebesar 2% 

per bulan sejak jatuh tempo s.d. dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan 

STP. Denda upaya hukum tersebut diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 18 PMK 

Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 

202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 

Keberatan. 

Temuan dan permasalahan terkait pengendalian dan penerbitan Surat 

Tagihan Pajak (STP), kekurangan setoran pajak, serta sanksi administrasi 

atas keterlambatan penyetoran pajak berupa denda/bunga tersebut 

merupakan permasalahan berulang dan telah diungkap oleh BPK RI sejak 

LHP LKPP 2014 sampai dengan LHP LKPP 2019. Dari hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh BPK RI, rekomendasi yang diberikan kepada 

pemerintah dhi. DJP sejak LKPP 2014 belum semuanya selesai 

ditindaklanjuti, bahkan pada LHP LKPP 2019, BPK RI menyatakan bahwa 

pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi atas temuan tersebut pada 

LHP LKPP 2018. 

Pada LKPP 2014, DJP belum menagih sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda sebesar Rp3,14 triliun dengan rincian: 1) denda Rp2,5 

triliun atas PPh, PPN, PPnBM, 2) USD2,882,266.85 ekuivalen Rp35,8 miliar 

atas PPh Minyak dan Gas Bumi, 3) pembayaran Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) pada Tahun 2014 yang melewati jatuh tempo pelunasan belum 

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp548,7 miliar, dan 4) 

sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak 

yang tidak sesuai ketentuan (PKP yang tidak melaporkan faktur pajak,  PKP 

yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP yang melaporkan faktur 

pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak) sebesar Rp30 miliar. 

Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan piutang pajak dari STP 

sebesar Rp3,14 triliun dan hak negara yang telah timbul atas sanksi 

administrasi berupa bunga belum dapat disajikan dalam neraca per 31 
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Desember 2014 sebagai piutang pajak. Sebagai informasi, pada LKPP 2014 

pemerintah belum menggunakan SAP berbasis akrual, sehingga pendapatan 

pajak hanya diakui berupa LRA yang berbasis kas, sehingga piutang pajak 

berupa sanksi administrasi berupa denda tersebut belum dapat dicatat 

sebagai pendapatan. Pada temuan tersebut, sebab permasalahan ialah DJP 

belum memiliki regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak 

yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 

Desember 2014 dan belum mengakomodir informasi pemungut pajak PPN 

dalam Surat Setoran Pajak dan belum menyediakan menu penginputan data 

pemungut dalam aplikasi Modul Pembayaran Negara (MPN).  

Pada LKPP 2015, pemerintah untuk pertama kalinya menerapkan 

SAP berbasis akrual, sehingga pendapatan pajak disajikan pada Laporan 

Operasional (LO), dimana pendapatan yang belum diterima berupa kas, 

disajikan pada LO. Hasil rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI pada 

LHP LKPP 2014 belum selesai ditindaklanjuti, sehingga BPK RI kembali 

mengungkap temuan dimana DJP belum menagih sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp8,44 triliun dengan rincian jenis 

sanksi administrasi sebagai berikut: 
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Tabel 3. Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda yang 

Timbul Haknya di Tahun 2015 Namun Belum Diterbitkan STP per 

31 Desember 2015 dan Status Penerbitan STP di Tahun 2016 

Sumber: LHP LKPP 2015, diolah 

Penyebab permasalahan tersebut juga sama dengan penyebab 

permasalahan pada LHP LKPP 2014, hal tersebut terjadi karena pemerintah 

belum menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI pada LHP 

LKPP 2014. 

Pada LKPP 2016, BPK RI kembali menyatakan bahwa pemerintah 

belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa 

bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp6,16 triliun 

dan USD1,206,603 (ekuivalen Rp16,2 miliar, kurs tengah BI 31 Des 2016) 

Rincian atas nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

  

No. 
Jenis Sanksi 
Administrasi 

Potensi Sanksi 
Administrasi yang 

Timbul di Tahun 2015 
dan Belum Diterbitkan 
STP Per 31 Desember 

2015 (Rp) 

Penerbitan STP 
pada Tahun 2016 

(Rp) 

Potensi Sanksi 
Administrasi 

Belum Diterbitkan 
STP (Rp) 

1 
Denda Pasal 7 

ayat (1) 
357.425.000.000,00 29.813.000.000,00 327.612.000.000,00 

2 

Bunga Pasal 8 

ayat (2), Pasal 

8 ayat (2a), 

dan Pasal 9 

ayat (2b) 

2.319.991.664.663,00 1.258.851.284.844,00 1.061.410.379.819,00 

3 
Bunga Pasal 9 

ayat (2a) 
5.240.557.890.354,00 2.079.382.297.718,00 3.161.175.592.636,00 

4 
Bunga Pasal 

19 ayat (1) 
3.941.438.477.954,00 50.387.324.757,00 3.891.051.153.197,00 

Jumlah 11.859.413.032.971,00 3.418.163.907.319,00 8.441.249.125.652,00 
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Tabel 4. Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Berupa 

Denda/Bunga 

No Jenis Sanksi Administrasi 
Potensi Sanksi Administrasi yang 
Timbul di Tahun 2016 dan Belum 

Diterbitkan STP Per 31 Desember 2016 

1 
Bunga Pasal 8 ayat (2) dan 
Pasal 9 ayat (2b) 

Rp17.095.145.760,46 
USD41,957.18 

2 
Bunga Pasal 8 ayat (2) dan 
Pasal 9 ayat (2b) 

Rp630.870.088.809,32 
USD1,164,646.44 

3 Bunga Pasal 19 ayat (1) Rp1.289.047.896.442,00 

4 Denda Pasal 25 ayat (9) Rp4.227.430.728.406,06 

Jumlah 
Rp6.164.443.859.417,84 

USD1,206,603.62 
Sumber: LHP LKPP 2016, diolah 

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya penurunan nominal yang 

menjadi temuan BPK RI dibanding tahun sebelumnya, namun terdapat jenis 

sanksi administrasi baru dari denda Pasal 25 ayat (9) dengan nilai Rp4,2 

triliun dimana nilai tersebut merupakan mayoritas sanksi administrasi yang 

menjadi temuan BPK RI. Penyebab permasalahan tersebut juga masih sama 

dengan LHP LKPP 2014 & 2015, serta belum ada sistem yang memastikan 

bahwa penerbitan STP Pasal 25 ayat (9) telah memadai. 

Pada LKPP 2017, temuan terkait penetapan Surat Tagihan Pajak 

(STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga 

dan/atau denda kembali diungkap dikarenakan rekomendasi BPK RI pada 

LHP LKPP 2016 belum selesai ditindaklanjuti. Namun pada LHP LKPP 

2017, BPK RI juga mengungkap permasalahan selain sanksi administrasi, 

yaitu terkait kekurangan penerimaan pokok pajak. Total potensi kekurangan 

penerimaan yang dapat diterima adalah sebesar Rp5,83 triliun yang terdiri 

dari permasalahan sebagai berikut: 

a. Pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh 89 WAPU sebanyak 

4.447 faktur pajak sebesar Rp967.360.950.295; 

b. Pajak Masukan yang dikreditkan lebih dari sekali baik untuk masa pajak 

yang sama maupun masa pajak yang berbeda sebesar 

Rp103.801.382.146; 

c. Kekurangan pembayaran masa PPh Pasal 25 tahun pajak 2017 atas enam 

WP untuk total 24 masa pajak sebesar Rp150.962.056.451 dengan 
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potensi sanksi administrasi per 31 Desember 2017 sebesar 

Rp12.104.641.238; 

d. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan pembayaran pajak 

self assessment oleh WP sebanyak 1.090 transaksi sebesar 

Rp663.976.333.755 dan USD8,986,362 (ekuivalen sebesar 

Rp121.747.232.376 menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 

2017 1 USD = Rp13.548); 

e. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak 

yang dipungut oleh Wajib Pungut (withholding system) atas 337 transaksi 

pembayaran sebesar Rp186.434.528.744; 

f. Sanksi administrasi berupa bunga atas piutang pajak yang kurang atau 

tidak dibayar saat jatuh tempo atas 13.040 SKP sebesar 

Rp3.347.537.406.884; dan 

g. Sanksi denda atas putusan keberatan dan banding yang menolak, 

mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau 

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan total 

393 putusan keberatan dan banding sebesar Rp280.677.312.863. 

Penyebab permasalahan tersebut masih sama dengan tahun 

sebelumnya, namun terdapat sebab lain berupa: a) aplikasi persandingan 

PKPM belum mampu mendeteksi adanya pengkreditan faktur pajak 

masukan lebih dari satu kali dan 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP 

memuat penerbitan STP sebagai salah satu indikator, namun tidak 

memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi 

administrasi yang seharusnya. 

Pada LKPP 2018, temuan terkait penetapan Surat Tagihan Pajak 

(STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga 

dan/atau denda kembali diungkap dikarenakan rekomendasi BPK RI pada 

LHP LKPP 2017 belum selesai ditindaklanjuti. Potensi kekurangan 

penerimaan yang dapat diterima adalah sebesar Rp463,4 miliar yang terdiri 

dari: 

a. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan pembayaran pajak 

secara self assessment oleh WP sebanyak 117 transaksi sebesar 

Rp160.171.798.999; 
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b. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak 

yang dipungut oleh Wajib Pungut (witholding system) atas 126 transaksi 

pembayaran sebesar Rp23.728.932.845; 

c. Potensi sanksi administrasi per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp8.099.770.563 atas kekurangan pembayaran masa PPh Pasal 25 

Tahun Pajak 2018 untuk 10 WP; 

d. PPN yang dipungut oleh Wajib Pungut yang tidak ditemukan setorannya 

pada MPN sebesar Rp78.584.830.231; 

e. Sanksi denda terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, 

mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau 

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebesar 

Rp192.874.250.934. 

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah belum 

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk: 

a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan 

menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; 

b. Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN 

dengan data pembayaran PPN; 

c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan 

STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga 

Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 

Desember; dan 

d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan 

potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang 

seharusnya. 

Pada LKPP 2019, temuan yang diungkap BPK RI adalah DJP belum 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan setor sebesar Rp12,64 

triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 

triliun dan USD4.05 juta yang terdiri atas permasalahan: 

a. Kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2019 sebesar 

Rp11.692.770.795.790 dan denda administrasi per 31 Desember 2019 

sebesar Rp1.286.052.249.127 pada 20 Kantor Wilayah DJP atas 884 WP.  
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b. WP yang terlambat menyetorkan kewajiban penyetoran pajaknya 

dengan sanksi administrasi per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp402.274.006.061, yaitu: 

1) Keterlambatan pembayaran atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 

sebesar Rp1.091.182.785.112 atas 6.217 WP dengan nilai potensi 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp21.823.655.702.  

2) Keterlambatan pembayaran PPh Migas sebanyak 111 transaksi 

dengan sanksi administrasi bunga sebesar Rp89.772.269.824. 

3) Keterlambatan pembayaran pajak secara self assessment oleh WP 

sebesar Rp286.852.042.446 termasuk di dalamnya keterlambatan 

penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (witholding system) 

KJS 900 sebesar Rp453.286.132. 

c. Wajib Pungut yang terindikasi belum menyetorkan PPN yang telah 

dipungut atas 1.211 faktur pajak dengan nilai sebesar Rp363.426.127.498 

dan sanksi administrasi per 31 Desember 2019 yang belum dikenakan 

sebesar Rp73.568.245.417.  

d. Sanksi administrasi atas 1.159 putusan keberatan dan banding dengan 

putusan menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang 

harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan 

hitung sebesar Rp888.592.463.026 dan USD4,054,406. Selain itu 

diketahui bahwa terdapat potensi denda yang belum diterbitkan 

ketetapannya oleh DJP atas WP yang mengajukan banding namun telah 

melewati jangka waktu tiga bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) 

keberatan diterbitkan minimal sebesar Rp43.845.219.530.  

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan yang belum 

lunas belum diterbitkan STP sebesar Rp588.004.969.318 terdiri dari 

8.785 SPPT untuk tahun pajak 2005 – 2014 sebesar Rp342.095.337.291. 

dan 8.658 SPPT untuk tahun pajak 2015 sebesar Rp245.909.632.028.  

Dari permasalahan diatas, dapat dirangkum bahwa kekurangan 

penerimaan dari pokok pajak sebesar Rp12.644.201.892.607 dan potensi 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.690.506.145.073 dan 

USD4,054,406, (setara Rp56.360.297.806, menggunakan kurs tengah BI per 

31 Desember 2019) sehingga total kekurangan penerimaan perpajakan 

sebesar Rp15.391.068.335.486. Permasalahan tersebut kembali terulang 
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karena belum ditindaklanjutinya rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI 

pada LHP atas LKPP 2018.  

Pemerintah menyatakan bahwa telah menindaklanjuti seluruhnya, dan 

sebagaimana telah disampaikan kepada BPK bahwa sebagian besar indikasi 

potensi STP tersebut (hampir 90% dari total temuan atau senilai Rp14,5 

triliun), tidak seharusnya diterbitkan sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku, dengan berbagai pertimbangan antara lain tidak terjadi 

keterlambatan, telah disetor, telah dipindahbukukan sehingga tidak 

terlambat, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur secara khusus 

mengenai penghitungan besarnya angsuran/pembayaran yang harus 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, atas indikasi potensi sanksi 

administrasi yang harus diterbitkan STP (sekitar 10 persen dari total temuan 

atau senilai Rp1,4 triliun), sedang dilakukan penelitian terlebih dahulu yang 

antara lain meliputi pelaporan Pembetulan SPT Wajib Pajak yang 

memperhitungkan pembayaran dimaksud, sebelum menentukan tindak 

lanjut berupa penerbitan STP. 4 

Pada format laporan hasil pemeriksaan yang disajikan oleh BPK RI, 

terdapat perbedaan antara LHP atas LKPP 2015 - 2016 dan LHP atas LKPP 

2017 - 2019, yaitu pada judul permasalahan, dimana LHP atas LKPP 2015 - 

2016 menggunakan permasalahan sanksi administrasi berdasarkan pasal 

dalam UU KUP, sedangkan pada LHP atas LKPP 2017 - 2019 langsung 

mendeskripsikan permasalahan dan cenderung singkat dalam penjelasan 

permasalahannya. BPK RI menyatakan dalam jawaban tertulis, hal tersebut 

dikarenakan pokok temuan relatif sama dan untuk memudahkan pembaca 

laporan tanpa mengurangi penyajian substansi temuan. Sementara pada 

pengelompokan LHP, temuan terkait STP dan sanksi administrasi berupa 

denda/bunga pada LHP atas LKPP 2014 dan 2019 masuk pada LHP atas 

Kepatuhan, sedangkan pada LHP atas LKPP 2015 - 2018 masuk pada LHP 

atas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 

Bila dilihat pada sisi judul temuan, LHP atas LKPP 2014, 2015, dan 

2019 mencantumkan jumlah nominal temuan pada judulnya, sedangkan 

                                                           
4 Pernyataan ini disampaikan dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan 
Fraksi-Fraksi DPR RI atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 
pada Rapat Paripurna DPR RI, 25 Agustus 2020. 
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LHP atas LKPP 2016, 2017, dan 2018 tidak mencantumkannya. Pada sisi 

rekomendasi, terdapat rekomendasi yang diberikan BPK RI salah satunya 

mengenai upaya dan penelitian terhadap temuan nominal kekurangan 

penerimaan atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda/bunga 

pada LHP atas LKPP 2014 – 2018, sementara pada LHP atas LKPP 2018 

dan 2019 BPK RI tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya 

dan penelitian atas nominal kekurangan penerimaan tersebut. BPK RI 

menyatakan bahwa pada LKPP 2018 dan 2019 tersebut merupakan temuan 

berulang yang disebabkan oleh tindak lanjut atas rekomendasi terdahulu 

yang belum dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah. 

Pada grafik 4 menunjukkan bahwa tren kekurangan penerimaan naik 

signifikan pada tahun 2015, dimana dari Rp3,14 triliun menjadi 8,44 triliun 

kemudian turun perlahan sampai tahun 2018 menjadi 0,463 triliun. Namun 

pada tahun 2019 terjadi kenaikan signifikan kembali menjadi Rp15,3 triliun. 

Nilai temuan kekurangan penerimaan terkecil terjadi pada tahun 2018 dan 

terbesar pada tahun 2019. Besar kecilnya nominal tersebut perlu 

dikonfirmasi lagi kepada BPK RI apakah memang ada perbaikan yang 

dilakukan pemerintah, jumlah sampel pemeriksaan yang berubah, atau 

perbedaan metode pemeriksaan.  

Grafik 4. Tren Kekurangan Penerimaan atas Pokok Pajak dan Sanksi 
Administrasi Pajak 

 

Sumber: LHP LKPP 2014-2019, diolah 

Sementara bila dilihat dari komposisi nilai kekurangan penerimaan 

atas pendapatan pajak sebagaimana pada tabel 5 tahun 2014 – 2016, BPK RI 

hanya menyatakan bahwa nilai tersebut merupakan nilai dari sanksi 

3,14

8,44
6,18

5,84

0,463

15,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

dalam triliun rupiah
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administrasi berupa denda/bunga, nilai terbesar terjadi pada tahun 2018 

sebesar Rp8,44 triliun. Sedangkan paling sedikit terjadi pada tahun 2018 

sebesar Rp385 miliar. 

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Kekurangan Penerimaan Perpajakan                 
Tahun 2014-2019 

(dalam triliun rupiah) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pokok Pajak 0 0 0 1,22 0,078 12,6 

Sanksi Administrasi 3,14 8,44 6,18 4,62 0,385 2,7 

Total Kekurangan Penerimaan 3,14 8,44 6,18 5,84 0,463 15,3 

Sumber: LHP LKPP 2014-2019, diolah 

Hasil olah data hanya bisa merekapitulasi permasalahan tahun 2017-

2019, dikarenakan adanya perbedaan penjelasan permasalahan yang 

dilakukan oleh BPK RI. Tabel 6 hanya menampilkan beberapa permasalahan 

yang juga terjadi pada tahun lainnya. Terlihat dari tabel tersebut bahwa 

kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun 2019 menyumbang 

kekurangan penerimaan terbesar dengan nilai Rp11,69 triliun.    
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Tabel 6. Rekapitulasi Permasalahan Tahun 2017 - 2019 

Permasalahan 2017 2018 2019 

Sanksi administrasi berupa 
bunga dari keterlambatan 
pembayaran pajak secara self 
assessment  

Rp785,7 miliar Rp160,1 miliar Rp286,8 miliar 

Sanksi administrasi berupa 
bunga dari keterlambatan 
penyetoran pajak yang dipungut 
oleh Wajib Pungut (witholding 
system)  

Rp186,4 miliar Rp23,7 miliar Rp453 juta 

Sanksi denda terhadap putusan 
keberatan dan banding yang 
menolak, mengabulkan 
sebagian, menambahkan pajak 
yang harus dibayar atau 
membetulkan kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung  

Rp280,6 miliar Rp192,8 miliar Rp932 miliar 

Sanksi administrasi kekurangan 
pembayaran PPh Pasal 25  

Rp12 miliar Rp8,1 miliar Rp1,28 triliun 

Kekurangan pembayaran PPh 
Pasal 25  

Rp150,9 miliar - Rp11,69 triliun 

Sumber: LHP LKPP 2017-2019, diolah 

BPK RI menyatakan dalam LHP bahwa permasalahan ini terus 

berulang dikarenakan Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan belum selesai 

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, bahkan pada tahun 2019, BPK RI 

menyatakan bahwa Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK 

RI. Konfirmasi lanjutan kepada BPK RI dengan memberikan pertanyaan 

tertulis, BPK RI menjawab bahwa berdasarkan hasil pemantauan tindak 

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per Semester II Tahun 2019, Ditjen 

Pajak (DJP) menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 

Namun demikian, hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2019 permasalahan 

tersebut masih ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang 

telah dilakukan oleh DJP atas permasalahan tersebut belum efektif. 

Sementara dalam diskusi yang berlangsung, permasalahan terkait pajak ini 

dikarenakan DJP lebih memfokuskan pada pelayanan pajak, sementara 

dalam pelaporan dan pencatatannya kurang memadai, sehingga dalam 

pemeriksaan terdapat mismatch. 
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DJP menyatakan saat ini sistem informasi perpajakan yang terintegrasi 

antara pelayanan kepada wajib pajak dan pencatatan pada laporan keuangan 

sedang dikembangkan, yaitu core tax system. Sistem tersebut dibangun untuk 

mendukung tugas pokok administrasi perpajakan. Sistem ini khusus 

meningkatkan kemampuan di bidang pelayanan, pengawasan, kemampuan 

pembayaran, pelaporan, pengolahan data, dan cara mengelola risiko. 5 

Oleh karenanya, DPR RI khususnya Komisi XI sebagai mitra kerja 

dari Kementerian Keuangan perlu terus mendorong tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan terkait pajak tersebut, 

sehingga ketentuan perundang-undangan dapat ditegakkan dan dapat pula 

meningkatkan pendapatan negara atas sanksi administrasi perpajakan berupa 

denda/bunga. 

b. Kekurangan Penerimaan Negara dari Pendapatan PPN Impor, 

PPH Impor, dan dari Bea Masuk yang Seharusnya Dipungut, serta 

Terdapat Potensi Penerimaan Perpajakan yang Belum Ditetapkan  

Permasalahan lainnya dalam upaya optimalisasi penerimaan 

perpajakan antara lain masih ditemukannya kekurangan penerimaan negara 

dari pendapatan PPN Impor, PPH Impor, dan dari Bea Masuk yang 

seharusnya dipungut, terdapat potensi penerimaan perpajakan yang belum 

ditetapkan, dan lainnya.  

Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak 

Tertentu yang bersifat strategis pada usaha sektor tertentu ditujukan untuk 

lebih mendorong pembangunan nasional. Namun pemeriksaan BPK RI 

pada tahun 2019 menemukan adanya 3.560 transaksi impor yang dilakukan 

oleh 72 Wajib Pajak pengguna fasilitas SKB PPN BKP Strategis yang 

seharusnya bukan merupakan BKP yang bersifat strategis (2.512 BKP 

berkode pungut PPNBBS, 1.037 BKP berkode pungut PPHBBS dan 11 

BKP berkode pungut PPHTDP), dengan total nilai pembebasan fasilitas 

                                                           
5 Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi DJP Kemenkeu dengan PKAKN Badan 
Keahlian DPR RI tentang Permasalahan Piutang Pajak 2015-2018 pada 4 Juli 2019. 
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pajak sebesar Rp2.112.726.340.628,00 dan Bea Masuk yang seharusnya 

dipungut dari 5 Wajib Pajak sebesar Rp64.364.898.645,00. 

Pada permasalahan pembebasan pengenaan PPN atas BKP Strategis, 

ditemukan pemberian fasilitas pada BKP yang berdasarkan kode pada 

Harmonized System (HS) termasuk dalam kategori barang bersifat strategis 

namun berdasarkan uraian barang menunjukkan jika barang tersebut tidak 

termasuk dalam BKP Strategis sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 

268/PMK.03/2015. Selain itu, hasil penelusuran terhadap dokumen dasar 

pemberian fasilitas bea masuk atas importasi 2.771 jenis barang pada aplikasi 

Ceisa Impor, diketahui terdapat 184 jenis barang dari 18 PIB yang 

dibebaskan pembayaran bea masuknya tanpa didasari dokumen fasilitas 

pembebasan bea masuk. Total nilai bea masuk yang dibebaskan tersebut 

adalah Rp64.364.898.645,00. Permasalahan tersebut terjadi karena 

mekanisme penerbitan SKB PPN BKP Strategis belum didukung dengan 

sistem informasi yang terintegrasi antara DJP dengan DJBC untuk 

mengawasi pemenuhan kriteria pemberian fasilitas pembebasan pajak dan 

bea masuk.  

Selain permasalahan kekurangan penerimaan perpajakan, terdapat 

pula potensi penerimaan Bea Masuk (BM)/Bea Masuk Anti Dumping 

(BMAD) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang belum ditetapkan 

oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) Direktorat Jenderal Bea Cukai 

(DJBC) terkait kekurangan atau kelebihan nilai pabean maupun penerbitan 

Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Permasalahan ini juga 

diungkap BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 

Tahun 2018 dan 2017. Beberapa permasalahan potensi penerimaan yang 

belum ditetapkan pada tahun 2019 berakibat pada timbulnya potensi 

kekurangan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp116.159.062.000,00 yang 

antara lain disebabkan karena terdapat kesalahan klasifikasi barang yang 

seharusnya tidak mendapat fasilitas tidak dipungut PPN Impor, adanya no 

equal treatment atas importasi barang sejenis, dan potensi kekurangan 

penerimaan akibat adanya selisih antara total nilai penerimaan yang 

diberitahukan pada aplikasi CEISA TPB dengan total penerimaan yang 

masuk ke Kas Negara pada di CEISA Billing dimana hal tersebut terjadi 

karena Sistem Aplikasi CEISA TPB tidak dapat mengidentifikasi adanya 

perubahan data yang perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan billing 
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tambahan. Selain permasalahan pada penerimaan Bea Masuk, diketahui 

terdapat pula potensi kekurangan penerimaan tahun 2019 dari 212 Importasi 

yang terindikasi seharusnya terkena BMAD sesuai dengan PMK yang 

berlaku dengan total temuan sebesar Rp78.704.041.000,00 namun belum 

ditetapkan. Permasalahan tersebut tidak hanya mengakibatkan potensi 

kekurangan penerimaan perpajakan namun juga berpotensi menyebabkan 

kerugian dan/atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri yang 

terdampak dengan adanya importasi barang yang tidak dikenakan BMAD. 

Pada pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada kinerja efektivitas 

pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, 

Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada 

DJBC serta instansi terkait lainnya menemukan adanya pelaksanaan 

penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk, cukai dan pajak 

belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dimana Pejabat 

Pemeriksa Dokumen (PPD) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 

(KPUBC) Tipe B Batam belum mengenakan Bea Masuk Tambahan untuk 

transaksi PPFTZ-01 tujuan TLDDP. Untuk itu, BPK RI menyarankan agar 

DJBC melakukan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan serta menagih 

potensi penerimaan yang belum ditetapkan. 

c. Tidak Segera Diprosesnya Pembayaran Restitusi Pajak yang 

Telah Terbit SKPKPP, SKPKPP Terindikasi Belum Diterbitkan, 

dan Terlambat Diterbitkan 

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) merupakan 

pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, dan non 

perpajakan pada DJPB per 31 Desember yang belum terbit SP2D-nya. Saldo 

UKPP per 31 Desember pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016-2019 

(Audited) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7. Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 
Desember Tahun Anggaran 2016-2019  

(dalam miliar rupiah) 
Uraian 2016 2017 2018 2019 

SPM-KP yang belum diterbitkan 
SP2D-nya dan pengembalian 
pungutan ekspor yang belum 
direalisasikan oleh eksportir pada 
Kementerian Keuangan. 

20.902,61 17.295,68 24.681,79 28.255,73 

Utang kelebihan pembayaran 
pendapatan pada Kementerian 
Pertanian 

0,001 - - - 

Utang kelebihan pembayaran 
pendapatan pada Kementerian 
ESDM 

202,91 156,41 174,55 323,17 

Utang kelebihan pembayaran 
pendapatan pada LIPI 

- 0,017 - - 

Utang kelebihan pembayaran 
pendapatan pada Badan 
Pemeriksa Keuangan 

- 0,05 0,051 0,004 

Utang Kelebihan Pembayaran 
Pendapatan Non Pajak Lainnya 
DJPB (BA 999.99) 

0,096 0,096 0,604 0,002 

Jumlah 21.105,62 17.452,25 24.586,99 28.578,91 
Sumber: LHP LKPP 2016-2019, diolah 

Pada DJP sendiri, saldo UKPP per 31 Desember 2019 dan 31 

Desember 2018 (Audited) masing-masing sebesar Rp28.141.345.846.641,30 

dan Rp24.604.009.233.369,00. Dari saldo akhir UKPP tersebut, DJP telah 

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKPKPP) sebanyak 4.513 kohir pada 34 Kantor Wilayah DJP senilai 

Rp18.002.127.618.773,90 namun belum diterbitkan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)-nya sampai dengan 31 Desember 

2019. Akibatnya, utang kelebihan pembayaran pajak tersebut belum dapat 

dilunasi dan masih tercatat sebagai penerimaan pajak tahun 2019. Apabila 

utang restitusi pajak tersebut dibayarkan sesuai ketentuan maka akan 

mengurangi jumlah realisasi penerimaan pajak sehingga mempengaruhi 

jumlah defisit anggaran. 

Saldo UKPP pada DJP sendiri terbentuk saat terbitnya Surat 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan 

akan berkurang setelah dilakukan pembayaran restitusi melalui mekanisme 
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SP2D atau kompensasi. Saldo awal UKPP dimulai sejak pemberlakuan basis 

akrual secara penuh di Kementerian Keuangan. Hak wajib pajak (restitusi) 

yang berada di Kas Negara tersebut, secara basis kas masih menjadi bagian 

dari Akun Penerimaan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran LKPP 

sedangkan saldo Pendapatan Pajak yang disajikan pada Laporan Operasional 

secara akrual sudah terkoreksi bersamaan dengan pengakuan UKPP. 

Permasalahan tertundanya penerbitan SPMKP atas terbitnya 

SKPKPP disebabkan beberapa hal diantaranya keterlambatan penyampaian 

nomor rekening oleh Wajib Pajak (WP) sehingga SPMKP tidak dapat 

diterbitkan dan disampaikan ke KPPN, penerbitan SKPKPP berdekatan 

dengan batas waktu pengajuan SPMKP di akhir tahun, dan SPMKP yang 

diterbitkan ditolak oleh KPPN akibat permasalahan sistem maupun 

keterbatasan waktu melakukan pembetulan SPM. 

Pada Desember 2019, DJP menerbitkan Surat Edaran (SE) DJP 

Nomor SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang akan diberlakukan pada 

tahun 2020. Di dalam SE tersebut, antara lain mengatur mengenai jangka 

waktu penerbitan SPMKP setelah terbitnya SKPKPP yaitu SPMKP 

diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPKPP diterbitkan. 

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, diharapkan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak dapat lebih tertib sehingga Realisasi Perpajakan 

tahun anggaran berjalan dapat lebih mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya.  

Namun, dalam SE DJP No. SE-36/PJ/2019 tersebut, pengaturan 

terkait jangka waktu penerbitan SPMKP masih memiliki kelemahan, antara 

lain SE tersebut tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan 

apabila KPP terlambat menerbitkan SPMKP (melebihi lima hari kerja), 

masih terdapat opsi yang dapat mengesampingkan jangka waktu lima hari 

kerja tersebut yaitu apabila WP belum menyampaikan rekening dalam 

negerinya saat SKPKPP diterbitkan tanpa nomor rekening, maka lima hari 

kerja baru dihitung sejak KPP menerima nomor rekening dalam negeri WP.  

Berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara 

Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, pada Pasal 

8 disebutkan bahwa “Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan 
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pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan rekening dalam negeri 

atas nama Wajib Pajak”. Selain itu, pemeriksaan BPK RI atas permasalahan 

tidak segera diterbitkannya SPMKP menemukan bahwa WP tersebut pernah 

melakukan transaksi restitusi pada tahun berjalan 2019 dan sudah dicairkan. 

Sehingga, tertundanya pencairan kelebihan pembayaran pajak WP karena 

WP tidak memberikan rekening seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, 

data/arsip nomor rekening WP dari dokumen pencairan restitusi 

sebelumnya/ data terkait konfirmasi perubahan nomor rekening perlu 

ditatausahakan dengan lebih tertib agar transaksi restitusi dapat berjalan 

dengan tertib. 

Optimalisasi penerimaan perpajakan merupakan tantangan yang 

kompleks dimana hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Kepatuhan 

pajak masih menjadi tantangan utama dalam era self assessment system. Dari sisi 

Wajib Pajak, regulasi yang rumit dan kepercayaan terhadap institusi pajak 

masih menjadi hambatan. Sedangkan dari sisi otoritas pajak, masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dan administrasi perpajakan masih perlu 

dibenahi (Liyana, 2019). Dimulai tahun 2016, reformasi perpajakan Jilid III 

menekankan pada 5 pilar reformasi perpajakan yaitu pembenahan organisasi, 

sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis dan peraturan 

perundang-undangan diharapkan akan mampu untuk mengatasi 

permasalahan administrasi pajak.  

Di bidang proses bisnis, IT, dan data, beberapa inisiatif yang 

dilakukan antara lain melakukan pembaruan Sistem Inti Administrasi 

Perpajakan yang bertujuan menciptakan proses bisnis administrasi 

perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pembaruan core tax 

system DJP yang baru, dan melakukan pemutakhiran dan migrasi basis data 

untuk menghasilkan basis data yang akurat dan dapat dipergunakan sebagai 

single source of truth. Di bidang regulasi, beberapa inisiatif yang dilakukan 

antara lain melakukan penyelarasan dan penyesuaian regulasi terkait fungsi 

DJP dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan layanan 

dan pembinaan terhadap WP guna meningkatkan kemudahan berusaha (ease 

of doing business), melakukan perbaikan regulasi dalam rangka harmonisasi dan 

simplifikasi peraturan perundang-undangan, menyusun regulasi yang 

mendorong perekonomian maupun penerimaan perpajakan, dan menyusun 

RUU Perpajakan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan 
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teknologi informasi. Di bidang SDM, beberapa inisiatif yang dilakukan 

antara lain melakukan penyempurnaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

DJP yang salah satunya dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan 

dan pengawasan bagi WP, penyempurnaan pengelolaan SDM DJP berbasis 

kinerja dan kompetensi, dan penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal 

DJP. 

Core tax system ini diperkirakan baru bisa diimplementasikan secara 

penuh pada 2024. Termasuk dalam program reformasi perpajakan, pada 

bulan Juli 2020 Kementerian Keuangan juga telah mengimplementasikan 

Taxpayer Accounting modul Revenue Accounting System (RAS) sebagai salah satu 

bentuk tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI sekaligus sebagai upaya 

perbaikan tata kelola piutang pajak. Melalui aplikasi RAS ini, transaksi 

pembentukan piutang pajak dicatat secara otomatis dan dapat dilakukan 

monitoring harian sehingga saldo piutang pajak menjadi lebih andal. 

Permasalahan dan tantangan perpajakan akan selalu muncul selama belum 

adanya perbaikan proses bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, diharapkan 

rekomendasi BPK RI dapat terus diakomodasi sebagai salah satu bahan 

masukan dalam pengembangan agenda reformasi perpajakan secara 

keseluruhan. 
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2.4. Pengelolaan Belanja Negara 

Belanja negara berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional 

secara optimal di tengah dinamika perekonomian global serta domestik 

sebagai instrumen fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara diartikan sebagai kewajiban 

pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

Belanja negara terdiri dari 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja 

Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja 

Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja 

Non Kementerian/Lembaga. Sedangkan TKDD terdiri dari Dana 

Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer 

Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY, 

Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa. 

Belanja negara dalam periode 2015 sampai dengan 2019 diarahkan 

untuk ekspansif namun terarah dan terukur terlihat pada realisasi belanja 

negara yang selalu naik setiap tahunnya. Belanja ini pada umumnya 

diarahkan untuk pendanaan pembangunan, namun selain itu juga didesain 

untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perekonomian. Pada tahun 

2020, belanja negara mulai diarahkan untuk mendanai program-program 

perbaikan Sumber Daya Manusia di Indonesia dari sebelumnya lebih 

diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Tren naiknya belanja negara 

ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai target 

pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Terhitung dari realisasi tahun 2015 sampai 

dengan 2019, belanja negara telah tumbuh dengan rata-rata 6,37% setiap 

tahunnya, lalu pada tahun 2020 belanja negara dianggarkan mengalami 

kenaikan 10% dari tahun 2019. Tentunya hal ini diikuti dengan kenaikan 

pada belanja pemerintah pusat dan juga TKDD. Dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2020, belanja negara didominasi oleh belanja pemerintah pusat 

yaitu rata-rata sebesar 64,54%, sedangkan TKDD memiliki porsi rata-rata 

sebesar 35,46%. Berikut merupakan perkembangan belanja negara dari 

tahun 2015 sampai dengan 2020: 
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Grafik 5. Perkembangan Belanja Negara 2015 – 2020 
                                                                                                   (dalam triliun rupiah) 

Sumber: LHP atas LKPP TA 2015 – 2019 & Nota Keuangan APBN 2020, diolah 

Perlu diketahui bahwa buku kajian ini disusun pada masa Indonesia 

sedang menghadapi pandemi Covid-19 dimana terbit Undang-Undang No. 

2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang 

kemungkinan adanya refocusing dan perubahan alokasi pada belanja 

pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19. 

Hal ini tentunya akan berdampak besar pada realisasi belanja negara tahun 

anggaran 2020. Meski demikian, hal tersebut belum menjadi objek kajian 

dikarenakan ruang lingkup kajian ini dibatasi hanya pada LKPP TA 2019. 

Kajian ini difokuskan pada permasalahan yang diungkap dalam LHP 

atas LKPP TA 2019 terkait permasalahan TKDD. TKDD merupakan 

wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Grafik 5 menunjukkan bahwa TKDD selalu mengalami kenaikan dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2020. TKDD memiliki peranan strategis untuk 

pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan memeratakan pelayanan 
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publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta 

meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dalam 

pelaksanaan TKDD untuk memenuhi tujuan tersebut, diungkap beberapa 

permasalahan dalam LHP atas LKPP TA 2019, yaitu sebagai berikut: 

1. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dan perwujudan dari 

dana perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Pada TA 2019, DAU dianggarkan sebesar Rp417,87 triliun 

dengan realisasi Rp420,91 triliun atau sebesar 100,73%. Berikut merupakan 

permasalahan terkait DAU yang diungkap dalam LKPP TA 2019: 

Pengalokasian DAU Tambahan sebesar Rp6,5 triliun tidak sesuai 

dengan UU No. 33 Tahun 2004 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU dialokasikan atas dasar 

Celah Fiskal (CF) dan Alokasi Dasar (AD), dimana celah fiskal ini diperoleh 

dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Pada TA 2019 

terdapat pengalokasian DAU tambahan sebesar Rp3 triliun untuk dukungan 

pendanaan bagi kelurahan (Dana Kelurahan) yang merupakan hasil rapat 

Pemerintah dan DPR dalam hal ini adalah Panitia Kerja Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (Panja TKDD). 

Pengalokasian dana kelurahan dalam DAU ini telah ditetapkan dalam 

UU APBN TA 2019, namun dalam pengalokasiannya tidak menggunakan 

formula CF dan AD, melainkan berdasarkan PMK Nomor 

187/PMK.07/2018, yaitu dialokasikan berdasarkan nilai kinerja pelayanan 

dasar publik yang dinilai oleh DJPK. 

Selain permasalahan tersebut, terdapat alokasi DAU Tambahan 

sebesar Rp3,5 triliun yang merupakan bantuan atas perubahan iuran 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengalami kenaikan dari Rp23.000 

menjadi Rp42.000. DAU Tambahan ini dialokasikan dengan cara 

menghitung selisih iuran yaitu Rp19.000 per peserta dikalikan dengan jumlah 

peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Tentunya hal tersebut 

tidak sesuai dengan tata cara pengalokasian DAU yang diamanatkan dalam 

UU No.33 Tahun 2004. 
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Dalam hal ini seharusnya dapat dipahami bahwa UU APBN 

merupakan acte condition atau bersifat menetapkan dan UU No.33 Tahun 

2004 merupakan acte regle atau bersifat mengatur, dengan demikian 

pengalokasian DAU seharusnya memedomani UU No.33 Tahun 2004. 

DAU Tambahan sebesar Rp3,5 triliun tidak ditetapkan dalam APBN 

berdampak pada alokasi Dana Otonomi Khusus 

DAU tambahan sebesar Rp3,5 triliun untuk selisih iuran PBI tidak 

ditetapkan dalam APBN melainkan melalui PMK Nomor 

166/PMK.07/2019. Mekanisme ini dianggap melanggar UU No. 33 Tahun 

2004 dimana disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam 

APBN, selain itu penetapan penghitungan DAU per Kabupaten, Kota, dan 

Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pagu DAU ini berdampak pada pengalokasian Dana Otonomi 

Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Papua, dan Papua Barat 

karena pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan 

bahwa Dana Otonomi Khusus dialokasikan sebesar 2% dari plafon DAU 

Nasional. Dengan tidak ditetapkannya DAU Tambahan sebesar Rp3,5 

triliun dalam APBN, maka plafon DAU Nasional yang diperhitungkan 

untuk pengalokasian Dana Otonomi Khusus pada TA 2019 mengalami 

kekurangan. Atas hal ini, BPK RI memberikan keterangan tambahan bahwa 

walaupun terdapat kondisi tidak ditetapkannya DAU Tambahan sebesar 

Rp3,5 triliun dalam APBN TA 2019, maka tidak dapat dikatakan bahwa 

terdapat kekurangan alokasi Dana Otonomi Khusus, dikarenakan proses 

pengalokasian Dana Otonomi Khusus TA 2019 telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan plafon DAU yang tercantum di 

APBN.6 

BPK menganggap seharusnya DAU Tambahan terkait selisih iuran 

PBI ini memang tidak seharusnya dianggap sebagai DAU Tambahan   

                                                           
6 Disampaikan oleh BPK RI pada saat diskusi PKAKN Setjen DPR RI dengan BPK 
RI pada tanggal 24 Juli 2020 



52   |     Pusat Kajian AKN 

 

melainkan sebagai Belanja Lain-Lain dikarenakan sifatnya yang bukan 

merupakan anggaran rutin.7 

Pengalokasian DAU Tambahan untuk Dana Kelurahan dan selisih 

iuran PBI tidak sesuai dengan tujuan DAU untuk pemerataan 

kemampuan keuangan 

Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang digunakan untuk 

menghitung DAU Tambahan tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan 

daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai 

segala kegiatan di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

2. Dana Alokasi Khusus Fisik 

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. DAK Fisik ini dialokasikan berdasarkan usulan 

kebutuhan daerah atau dengan cara bottom up dengan proposal based. Usulan 

atau proposal kegiatan yang didanai oleh DAK berasal dari daerah dan akan 

dihimpun oleh pihak pemerintah yang nantinya akan dibahas bersama 

dengan DPR RI dimana dimungkinkan terdapat perubahan atas usulan dari 

DPR RI. 

DAK Fisik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu DAK Fisik Reguler, DAK 

Penugasan, dan DAK Afirmasi. Pada TA 2019, DAK Fisik dianggarkan 

sebesar Rp69,32 triliun dengan realisasi sebesar Rp64,16 triliun atau sebesar 

92,56%. 

Permasalahan terkait pengalokasian DAK Fisik ini menjadi temuan 

yang selalu diungkap di LKPP sejak TA 2016 – 2019. Berikut merupakan 

track record permasalahan yang terjadi pada DAK Fisik sebagaimana 

diungkap dalam LKPP: 

 Pada TA 2016, terdapat tambahan anggaran DAK Fisik Reguler Bidang 

Jalan/Jembatan, Irigasi, Pasar, dan Kesehatan pada APBNP 2016 sebesar 

Rp10,34 triliun yang diusulkan DPR RI tidak memiliki kertas kerja 

perhitungan.  

                                                           
7 Disampaikan oleh BPK RI pada saat diskusi PKAKN Setjen DPR RI dengan 
BPK RI pada tanggal 24 Juli 2020 
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 Pada TA 2017, terdapat tambahan anggaran DAK Fisik dalam APBNP 

2017 dengan permasalahan, yaitu adanya selisih lebih pada usulan DPR 

RI, tidak terdapat formulasi perhitungan alokasi yang dapat menjadi acuan, 

terdapat daerah dengan pengajuan alokasi tidak mendapatkan alokasi 

namun sebaliknya pada daerah yang tidak mengajukan alokasi malah 

mendapatkan alokasi, serta terdapat daerah afirmasi berdasarkan 

rekomendasi Bappenas yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik 

Afirmasi namun sebaliknya terdapat daerah tanpa rekomendasi afirmasi 

mendapatkan alokasi. 

 Pada TA 2018, diungkap permasalahan yaitu DAK Fisik usulan DPR RI 

tidak sesuai dengan mekanisme, dimana seharusnya melalui e-planning 

namun terdapat alokasi yang diusulkan DPR RI tidak melalui e-planning dan 

disetujui, serta masih terdapat permasalahan terkait alokasi tidak memiliki 

kertas kerja dasar perhitungan. 

Walaupun berdasarkan keterangan BPK RI bahwa proses 

pengalokasian DAK Fisik ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, 

namun berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terdapat permasalahan yang 

sama yaitu alokasi DAK Fisik tidak memiliki kertas kerja perhitungan 

alokasi. 

Pada TA 2019, kembali ditemukan permasalahan terkait 

pengalokasian DAK Fisik, yaitu terdapat perhitungan alokasi DAK Fisik 

pada 11 Bidang/Subbidang belum didukung dokumentasi dan penjelasan 

dari K/L Teknis. Permasalahan pengalokasian DAK Fisik pada TA 2019 

lebih ditekankan kepada permasalahan sistem informasi yaitu aplikasi 

KRISNA. Dimana seluruh data usulan Pemda, hasil sinkronisasi, status 

sinkronisasi, dan approval sinkronisasi ada pada aplikasi KRISNA, yang 

nantinya data tersebut akan memiliki output berupa database excel yang 

dipergunakan untuk pengalokasian DAK Fisik. Namun ketika data tersebut 

dibandingkan dengan nilai sinkronisasi yang telah di approve terdapat 

beberapa perbedaan dikarenakan adanya penyesuaian. Dalam penyesuaian 

tersebut terdapat ketidakkonsistenan dikarenakan pada umumnya nilai total 

alokasi antara database (DB) KRISNA dengan Kertas Kerja (KK) Alokasi 

terjadi penyesuaian menurun, namun pada saat dilihat detil, terdapat 
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penyesuaian naik, dimana nilai di DB KRISNA lebih besar daripada KK 

Alokasi. Permasalahan tersebut terjadi pada Bidang berikut: 

a. Bidang Pendidikan 

o Terdapat penyesuaian menurun pada subbidang SD (Reguler), SMP 

(Reguler), dan SMK (Penugasan) dari nilai DB KRISNA yaitu sebesar 

Rp14,38 triliun menjadi Rp12,33 triliun pada KK Alokasi dikarenakan 

penyesuaian pagu, meskipun terdapat penyesuaian naik pada 21 

daerah. 

o Alokasi DAK Fisik Subbidang GOR sebesar Rp600 miliar untuk 40 

daerah tidak diperoleh dari DB KRISNA melainkan dari kertas kerja 

oleh Kemenpora, dimana terdapat permasalahan yaitu daerah dengan 

alokasi pada DB KRISNA tidak mendapatkan alokasi yaitu Kab. 

Jayapura, sebaliknya terdapat 8 daerah berdasarkan DB KRISNA 

tidak mendapatkan alokasi malah mendapatkan alokasi berdasarkan 

kertas kerja Kemenpora. 

b. Bidang Kesehatan 

o Terdapat penyesuaian menurun pada KK Alokasi dibandingkan 

dengan DB KRISNA, namun 5 (lima) daerah malah mengalami 

penyesuaian naik pada subbidang pelayanan kefarmasian dan 

perbekalan kesehatan (Reguler) dan pelayanan kesehatan rujukan 

(Penugasan) 

o Hal serupa terjadi pada 449 daerah dalam subbidang pelayanan 

kesehatan dasar (Reguler) dan pelayanan kesehatan rujukan (Reguler) 

c. Bidang Pertanian, Pariwisata, dan Transportasi 

Permasalahan serupa terjadi pada Bidang Pertanian (Reguler), Pariwisata 

(Reguler), dan Transportasi (Afirmasi) yaitu pada 108 daerah, dengan 

penyesuaian naik padahal terdapat penyesuaian menurun pada total 

alokasi berdasarkan DB KRISNA dan KK Alokasi. 

Perlu diketahui bahwa TA 2019 merupakan pertama kalinya 

pengalokasian DAK Fisik dilakukan menggunakan aplikasi KRISNA. Pada 

uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DAK 

Fisik tidak tersistem, masih berdasarkan DB KRISNA dan juga 

menggunakan data yang diterima dari K/L Teknis. Terdapat 

ketidakkonsistenan dikarenakan penyesuaian pada K/L Teknis terjadi pada 

saat cut-off aplikasi KRISNA telah terlampaui. 
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3. Dana Desa 

Permasalahan Dana Desa merupakan salah satu permasalahan yang 

diungkap BPK RI sejak Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 

pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan. Pada IHPS II 2017 tersebut, BPK mengungkapkan bahwa 

terdapat dualisme indeks terkait pembangunan desa yaitu Indeks 

Pembangunan Desa (IPD) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas; 

dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang disusun oleh Kementerian Desa 

PDTT. 

Temuan permasalahan terkait data sumber kembali mencuat pada 

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa 

pada Kementerian Dalam Negeri yang dimuat pada IHPS II 2018 terkait 

rincian perbedaan IDM dan IPD sebagai berikut: 

Tabel 8. Perbedaan IDM dengan IPD 

Keterangan IDM  IPD 

Pembagian Status 

Desa 

1. Desa Mandiri 

2. Desa Maju 

3. Desa 

Berkembang 

4. Desa Tertinggal 

5. Desa Sangat 

Tertinggal 

1. Desa Mandiri 

2. Desa Berkembang 

3. Desa Tertinggal 

Dimensi 1. Sosial 

2. Ekonomi 

3. Ekologi 

1. Pelayanan Dasar 

2. Kondisi Infrastruktur 

3. Aksesibilitas/Transportasi 

4. Pelayanan Publik 

5. Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

K/L yang 

Menerbitkan 

Indeks 

Kemendes PDTT Kementerian 

PPN/Bappenas 

Periode Penilaian Setiap Tahun Setiap 4 tahun 

Sumber: LHP Kinerja Kemendagri Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa IHPS II 

2018, diolah 



56   |     Pusat Kajian AKN 

 

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) aspek yang 

menjadi titik perbedaan IDM dan IPD, yaitu dari segi pembagian status desa, 

dimensi penilaian, kementerian/lembaga yang menerbitkan indeks, dan 

periode penilaian. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan pada 

masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaksana kebijakan dana desa dalam 

menilai keberhasilan pembangunan desa dan dalam pengalokasian kebijakan 

Dana Desa. Salah satu Perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan 

pembagian status desa yang berdasarkan IDM dengan IPD. IDM dibagi 

menjadi 5 (lima) status desa dan berdasarkan IPD dibagi menjadi 3 (tiga) 

status desa. 

Permasalahan yang diungkap BPK RI sejak tahun 2018 rupanya 

menjadi salah satu penyebab permasalahan terkait Dana Desa pada LKPP 

Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain adalah terdapat 698 desa 

yang dalam Indeks Desa Membangun (IDM) masuk dalam kategori 

tertinggal dan sangat tertinggal, namun tidak memperoleh alokasi afirmasi di 

Tahun 2018 karena tidak memiliki Jumlah Penduduk Miskin (JPM=0). 

Selain itu, terdapat anomali lain dalam hal pengalokasian dan data dana desa 

yaitu adanya Jumlah Penduduk (JP) desa yang lebih kecil daripada JPM desa 

yang bersangkutan pada 729 desa di 66 kabupaten/kota yang memiliki total 

JP sebanyak 146.647 jiwa dan total JPM sebanyak 252.006 jiwa dengan total 

pengalokasian pagu dana desa sebesar Rp654.066.862.283,00. Permasalahan 

ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakandalan data dasar pengalokasian 

dana desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Potensi Desa dan Data Penduduk dana 

Catatan Sipil. 

Rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah adalah: 1) 

menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber 

pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut; 

dan (2) menyelenggarakan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD 

secara periodik antar Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya 

Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 

telah ditindaklanjuti. Namun tindak lanjut dilakukan pada Oktober dan 

September 2019 untuk alokasi Dana Desa TA 2020, sehingga untuk TA 

2019 belum terdapat kebijakan analisis konsistensi data sumber 
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pengalokasian dana desa yang mengakibatkan masih adanya temuan terkait 

data Dana Desa pada LKPP TA 2019 sebagai berikut: 

Pengalokasian Dana Desa belum sepenuhnya berdasarkan data 

sumber dari K/L berwenang dan belum andal 

Dalam pengalokasian dana desa pemerintah masih belum 

menggunakan data Jumlah Penduduk Miskin (JPM), data Luas Wilayah 

(LW), dan data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang andal. Hal ini 

ditunjukkan dengan 5.413 desa senilai Rp4,6 triliun tidak sesuai dengan data 

tahun 2018. Penggunaan data tahun 2018 dilakukan sebagai bentuk 

penyesuaian apabila data JPM tahun 2019 pada suatu desa bernilai 0. 

Ketidaksesuaian LW seperti LKPP TA 2018 juga kembali terjadi dan 

mengakibatkan perbedaan LW pada 12 desa melebihi LW pada 

pengalokasian DAU. Dari segi IKG terdapat perbedaan IKG pada 571 desa 

dengan nilai alokasi sebesar Rp465.112.585.363. 

Evaluasi atas penyaluran Dana Desa belum dilaksanakan secara 

memadai dan belum menjadi pertimbangan dalam pengalokasian 

Dana Desa 

Terdapat 9 (sembilan) desa pada Kabupaten Mamberamo Raya, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Aceh Barat, dan Kabupaten Berau yang tidak mendapatkan penyaluran dana 

desa selama rata-rata 3 (tiga) tahun, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Terdapat 

beberapa sebab tidak disalurkannya dana desa pada kesembilan desa ini yang 

pada umumnya karena tidak andalnya data keberadaan desa dan penduduk 

desa. 

Verifikasi atas syarat penyaluran berupa peraturan bupati/walikota 

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 

setiap desa belum dilaksanakan secara memadai  

Terdapat perbedaan nilai pengalokasian dana desa pada 2.424 desa 

pada 71 Kabupaten dengan nilai absolut sebesar Rp379.527.399.727. 

Permasalahan ini, antara lain disebabkan perbedaan data JPM, LW, dan 

alokasi afirmasi antara data DJPK dengan peraturan bupati/walikota. 
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Tidak terdapat monitoring dan batasan waktu penyaluran sisa Dana 

Desa di RKUD dan RKD  

Terdapat sisa Dana Desa yang terdapat pada RKUD tidak hanya Dana 

Desa pada tahun 2019, namun terdapat sisa dana dari penyaluran tahun 

2016, 2017, dan 2018. Selain itu diketahui bahwa tidak terdapat batasan 

waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sehingga tidak ada cut off 

Batasan penyaluran Dana Desa ke RKD. 

Tindak lanjut penyaluran Dana Desa pada 56 Desa di Kabupaten 

Konawe yang diindikasikan bermasalah belum jelas statusnya  

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diketahui status Dana 

Desa yang telah dan belum disalurkan, termasuk Dana Desa yang telah 

disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Konawe. 
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2.5. Pengelolaan Pembiayaan 

Sebagai salah satu dari tiga akun inti dalam APBN selain pendapatan 

dan belanja, pembiayaan merupakan unsur penting dalam APBN yang diatur 

secara khusus pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan bahwa 

pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 dimensi 

pembiayaan yaitu sebagai “penerimaan yang perlu dibayar kembali” dan 

sebagai “pengeluaran yang akan diterima kembali”. Dari segi penerimaan 

yang perlu dibayar kembali, kebijakan defisit anggaran yang dibiayai melalui 

utang merupakan pembiayaan yang tergolong “penerimaan yang perlu 

dibayar Kembali”. Sementara itu terkait “pengeluaran yang akan diterima 

kembali”, kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), dapat tergolong sebagai “pengeluaran yang diterima 

kembali”. 

Pengaturan pembiayaan sebagai “penerimaan yang perlu dibayar 

kembali” diatur secara khusus oleh negara. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 secara spesifik mengatur defisit anggaran yang 

dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto dan jumlah 

pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto. 

Pengaturan ini dilakukan untuk mencegah kerentanan perekonomian dan 

menjamin pengelolaan utang tetap dalam kondisi baik dan prudent.  

Urgensi pengaturan pembiayaan didasari pengalaman Indonesia 

dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998. Pada tahun-tahun sebelum 

krisis 1998, ekonomi Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada 

khususnya mengalami fase booming karena dipompa oleh program bantuan 

Bank Dunia, IMF dan berbagai macam agen internasional (Van Zanden dan 

Marks, 2013). Namun demikian kondisi booming ini berubah akibat adanya 

guncangan keuangan internasional sehingga berdampak pada krisis di 

berbagai negara khususnya pada wilayah Asia Tenggara.  Tabel 9 

menunjukkan tren peningkatan utang Indonesia selama 1991-1998 dari 

USD65,7 juta pada 1991 menjadi USD142 juta pada 1998 atau meningkat 
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sebesar 116 persen. Sebagian utang tersebut adalah utang jangka menengah-

panjang berdasarkan waktu jatuh tempo dan utang pemerintah berdasarkan 

pihak yang melakukan. 

Tabel 9. Utang Eksternal Indonesia, 1991-1998 
                                                                                                       (dalam juta USD) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 65,7 73,3 80,6 96,5 107,8 110,1 136,1 142 

Jangka 

menengah-

panjang 

56,5 65 71,8 88,8 98,4 98,8 117,3 128,4 

Pemerintah 49,1 53,3 57,5 63,6 64,4 60 57,8 62,5 

Swasta 7,4 11,8 14,3 25,2 34 37,8 57,6 64,4 

Sekuritas       2 1,5 

Jangka 

Pendek 
9,2 8,3 8,8 7,7 9,5 13,4 18,8 13,6 

Pemerintah      0,1 0,1  

Swasta 9,2 8,3 8,7 7,6 9,4 13,3 10,4 9,3 

Sekuritas       8,3 4,2 

Sumber: Van Zanden dan Marks, 2013 

Berbeda dengan pengalaman pada tahun 1998, pengelolaan utang dan 

defisit anggaran Indonesia dianggap telah membaik pada periode 2015-2019. 

Tabel 10 menunjukkan perkembangan surplus (defisit) APBN, pembiayaan, 

dan SiLPA (SiKPA). Defisit dan pembiayaan mengalami tren yang serupa 

yaitu meningkat dari 2015-2017, namun mengalami penurunan jumlah pada 

tahun 2018. Persentase defisit APBN terhadap PDB juga mengalami 

penurunan dari tahun 2015 sebesar 2,59% menjadi 1,79% pada tahun 2018. 

Selama 2015-2018 terdapat tren peningkatan SiLPA dari Rp24,6 triliun pada 

2015 menjadi Rp36,2 triliun pada tahun 2018 atau naik sebesar 47,1 persen. 

Tren peningkatan SiLPA harus menjadi sebuah catatan bagi pemerintah 

untuk lebih baik dalam merencanakan pembiayaan sehingga pembiayaan 

dapat digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis.  
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Tabel 10. Perkembangan Surplus (Defisit) Indonesia  
(dalam triliun rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Surplus (Defisit) 
APBN 

-Rp298,5 -Rp308,3 -Rp341 -Rp269,4 -Rp348,6 

Persentase defisit 
terhadap PDB 

2,59% 2,49% 2,51% 1,79% 2,2% 

Pembiayaan Rp323,1 Rp334,5 Rp366,6 Rp305,7 Rp402 

Sisa Lebih (Kurang) 
Pembiayaan Anggaran-
SiLPA (SiKPA) 

Rp24,6 Rp26,2 Rp25,6 Rp36,2 Rp53,4 

Sumber: LKPP 2015-2018, diolah 

Defisit dan pembiayaan yang menurun pada 2018 perlu diapresiasi 

sebagai usaha dalam perbaikan keseimbangan primer APBN. Keseimbangan 

primer sendiri adalah total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran 

bunga utang. Keseimbangan primer merupakan salah satu indikator dalam 

mengukur keberlanjutan fiskal APBN. Jika keseimbangan primer positif, 

artinya utang dapat berkurang seiring waktu. Apabila keseimbangan primer 

negatif artinya sebagian bunga utang dibayar dari utang yang menunjukkan 

bahwa jumlah utang meningkat secara signifikan. Keseimbangan primer 

akan diusahakan supaya mendekati 0 (Kementerian Keuangan, 2014). 

Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan adanya 

peningkatan defisit pada tahun 2019 yang meningkat dari Rp269,4 triliun 

menjadi Rp348,6 triliun pada 2019. Kenaikan besaran defisit ini juga 

menunjukkan adanya peningkatan persentase defisit terhadap PDB dari 1,79 

persen pada 2018 menjadi 2,2 persen pada 2019. Catatan lainnya adalah 

terdapat peningkatan SiLPA yang cukup signifikan dari Rp36,2 triliun 

menjadi Rp53,4 triliun atau merupakan kenaikan SiLPA terbesar selama 

2015-2019.  

Peningkatan jumlah defisit yang sebagian besar dibiayai dari utang 

pemerintah ini perlu diimbangi dengan pengelolaan APBN yang akuntabel. 

Penjelasan data tren defisit pemerintah diharapkan dapat menjadi catatan 

bahwa perlu ada pengelolaan keuangan negara yang memadai yang tercermin 

pada perbaikan atas permasalahan pada akun-akun utama LKPP yaitu aset, 

pendapatan, dan belanja. Perbaikan pada akun pembiayaan juga menjadi 
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suatu keharusan, terutama atas permasalahan pembiayaan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yang berulang pada LKPP TA 2018 dan 2019.  

Sejak tahun 2018 terdapat permasalahan pengalokasian anggaran 

untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicatat pada 

pos pembiayaan. Berdasarkan pengaturan pada standar akuntansi 

pemerintahan, pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah PSN lebih 

relevan sebagai belanja modal. Hal ini karena pembiayaan pengadaan tanah 

PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tidak ditunjang 

dengan kewajiban LMAN untuk membayar pembiayaan pemerintah kepada 

LMAN. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Undang- Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pembiayaan 

merupakan: “..setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”, sehingga 

seharusnya terdapat pengembalian yang dilakukan atas pembiayaan 

pengadaan tanah PSN. Permasalahan ini disebabkan Kementerian 

Keuangan belum menyusun standar akuntansi dan kebijakan terkait 

pengadaan tanah PSN yang diperoleh menggunakan pengeluaran 

pembiayaan. Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan perlu 

menyusun perbaikan tata kelola dan kebijakan akuntansi pengadaan tanah 

untuk PSN. 

Permasalahan ini kembali berulang pada tahun 2019 dan diungkap 

pada LKPP Tahun 2019. Sebenarnya pemerintah telah melakukan tindak 

lanjut dengan: 1) Menyusun PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang 

perubahan kedua PMK tentang tata cara pengadaan Tanah Bagi Proyek 

Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil pengadaan Tanah oleh 

LMAN tanggal 9 Juli 2019; 2) Menyusun PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah; dan 3) Menyusun PMK 209/PMK.06/2019 tentang 

perubahan ketiga atas PMK tentang Tata Cara Pendanaan pengadaan tanah 

bagi PSN. Walaupun telah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah, pada TA 

2019, pengadaan tanah PSN masih diklasifikasikan sebagai pembiayaan dan 

bukan sebagai belanja modal. Akibat permasalahan ini LRA LKPP tidak 

dapat menggambarkan informasi surplus/defisit secara nyata sebagaimana 

diatur pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas permasalahan ini 

pemerintah menanggapi bahwa pengadaan tanah melalui LMAN merupakan 
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terobosan pengadaan tanah dengan cara yang fleksibel dan tercapai 

pengadaan tanah yang sesuai dengan konsep “the highest and the best use”. 
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BAB III 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan serta analisis sebagaimana yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

3.1. Pengelolaan Aset: 

 Kenaikan nilai Aset Tetap sebagai dampak dari revaluasi Aset Tetap 

dapat menjadi sinyal positif bagi Pemerintah untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan Aset Tetap dalam menambah 

Penerimaan Negara. Dengan revaluasi aset, tingkat leverage juga 

menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun di sisi lain, 

tingkat leverage yang semakin baik juga dapat menjadi sinyal negatif 

sebab adanya kemungkinan bahwa Pemerintah memiliki motif 

untuk dapat memperoleh pinjaman/hutang di masa yang akan 

datang. Hasil revaluasi aset tahun 2017-2018 tidak disajikan pada 

tahun yang bersangkutan dikarenakan masih terdapat permasalahan 

yang signifikan. Permasalahan yang signifikan dimaksud adalah 

apabila dimasukkan dalam LKPP TA 2017 ataupun TA 2018 akan 

mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap LKPP tersebut. 

Jika tidak dicantumkannya hasil revaluasi aset tahun 2017-2018 

dikarenakan dapat mempengaruhi opini LKPP dimungkinkan 

untuk dilakukan oleh Pemerintah maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa ada hal-hal lain yang tidak dicantumkan dalam 

LKPP. Selain itu, BPK juga masih menemukan adanya 

permasalahan lain dalam pelaksanaan revaluasi aset, antara lain 

penyajian yang tidak akurat, BMN yang Tidak Ditemukan belum 

ditindaklanjuti penyelesaiannya dan masih terdapatnya 

ketidaksesuaian data revaluasi dengan dokumen sumber atau hasil 

pengujian fisik BMN.  

 Atas berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, 

Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya dalam 

mengoptimalkan hasil revaluasi aset tersebut agar dapat 

meningkatkan Penerimaan Negara, mengingat biaya yang 

dikeluarkan untuk revaluasi aset ini tidak sedikit. Selain itu, 
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Pemerintah harus segera menyelesaikan tindak lanjut atas 

rekomendasi BPK RI atas berbagai temuan dan permasalahan hasil 

revaluasi aset pada LKPP TA 2019 agar nilai Aset Tetap dari hasil 

revaluasi yang belum selesai ditindaklanjuti dapat disajikan secara 

lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya 

pada LKPP TA 2020 mendatang. 

3.2. Pengelolaan Kewajiban: 

 Temuan dan permasalahan kewajiban pemerintah pusat terkait dana 

pensiun memiliki konsekuensi terhadap beban fiskal pemerintah di 

masa yang akan datang. Untuk itu, perlu ada kebijakan akuntansi 

yang memadai dan juga perhitungan tingkat bunga yang tepat. 

Penetapan status kelembagaan badan pengelola dana pensiun juga 

harus segera ditetapkan agar skema dana pensiun jelas (partial funded 

atau PAYG). Skema pensiun tersebut juga akan berdampak pada 

beban fiskal yang akan ditanggung pemerintah. Meskipun 

pemerintah harus berhati-hati terhadap kondisi fiskal negara, namun 

pemerintah jangan mengabaikan kesejahteraan para pensiunan.   

Selain itu, perlu ada perbaikan pengawasan dan pengendalian dalam 

penyaluran dana pensiun kepada PNS/TNI/POLRI yang berhak, 

sehingga diperlukan perbaikan dan rekonsiliasi data antara 

Kemenkeu, BKN, PT Taspen dan juga PT Asabri.  

 Perlu juga bagi pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti 

rekomendasi BPK berikut ini: 

a) Permasalahan kebijakan akuntansi: BPK 

merekomendasikan untuk merevisi PMK Nomor 

225/PMK.05/2019 serta menetapkan asumsi serta metode 

penghitungan aktuaria. 

b) Pengendalian dan pengawasan: BPK merekomendasikan 

Menkeu dan Kepala BKN untuk melakukan rekonsiliasi data 

kepesertaan di PT Taspen dan Asabri. 

c) Status kelembagaan: BPK merekomendasikan untuk 

menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan terkait 

pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri 
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d) Permasalahan skema pensiun: BPK merekomendasikan 

untuk menyusun kajian besaran iuran pensiun yang menjadi 

kewajiban Pemerintah dan iuran peserta. 

e) Manfaat pensiun: BPK merekomendasikan untuk menyusun 

kajian besaran dan formula manfaat pensiun yang memenuhi 

persentase minimal sebesar 40% yang ditetapkan oleh ILO. 

3.3. Pengelolaan Pendapatan Negara: 

 Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan 

perpajakan untuk membiayai sebagian besar belanja menunjukkan 

besarnya pengaruh pajak pada APBN. Meskipun penerimaan 

perpajakan di Indonesia cenderung meningkat, namun tax ratio 

Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, 

khususnya negara-negara di ASEAN. Hal tersebut tentunya menjadi 

tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakannya. Di 

samping itu, BPK RI juga memberikan beberapa catatan atas 

permasalahan pengelolaan kebijakan perpajakan pemerintah yang 

masih diwarnai beberapa permasalahan berulang. Beberapa temuan 

dan permasalahan perpajakan tersebut antara lain: 1)

 Permasalahan pengendalian dan penerbitan Surat Tagihan Pajak 

(STP), kekurangan setoran pajak, serta sanksi administrasi atas 

keterlambatan penyetoran pajak berupa denda/bunga; 2)

 Terdapat kekurangan penerimaan negara dari pendapatan PPN 

Impor, PPH Impor, dan dari Bea Masuk yang seharusnya dipungut, 

serta terdapat potensi penerimaan perpajakan yang belum 

ditetapkan; dan 3) Tidak segera diprosesnya pembayaran 

restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), SKPKPP terindikasi 

belum diterbitkan, dan terlambat diterbitkan. 

 Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk 

mendorong efektivitas upaya pemerintah dalam melakukan 

reformasi perpajakan mengingat reformasi perpajakan bukanlah 

pekerjaan yang mudah. Terlebih akibat situasi pandemi Covid-19 

yang juga memberikan tekanan terhadap penerimaan perpajakan di 

tahun 2020 dan berbagai ketidakpastian yang masih harus dihadapi 

di tahun 2021 maka agenda reformasi perpajakan perlu terus 
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diperkuat dan diawasi bersama. Reformasi sistem perpajakan 

tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan kepatuhan 

perpajakan baik melalui voluntary compliance yang diwujudkan melalui 

pemberian kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

edukasi dan kehumasan yang efektif, pemberian pelayanan yang 

berkualitas, pelaksanaan proses bisnis yang adaptif, dan 

implementasi regulasi yang berkepastian hukum, maupun  enforced 

compliance yang diwujudkan melalui penguatan pengawasan, dan 

penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga 

diharapkan dapat menindaklanjuti dan mengakomodasi 

rekomendasi BPK RI sebagai salah satu bahan masukan dalam 

pengembangan agenda reformasi perpajakan secara keseluruhan. 

3.4. Pengelolaan Belanja Negara: 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait Belanja Negara, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 Pengalokasian DAU Tambahan TA 2019 tidak sesuai dengan UU 

No. 33 Tahun 2004 dimana tidak berdasarkan formula Celah 

Fiskal dan Alokasi Dasar serta sebagian dari DAU Tambahan 

tidak ditetapkan melalui APBN. 

 DAU Tambahan untuk pembayaran selisih iuran PBI pada TA 

2019 tidak dihitung dalam pagu DAU Nasional sebagai dasar 

pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Daerah Istimewa 

Aceh, Papua, dan Papua Barat. 

 Tahun pertama penggunaan aplikasi KRISNA dalam 

pengalokasian DAK Fisik menimbulkan permasalahan, yaitu cut-

off aplikasi belum mengakomodir penyesuaian yang dilakukan oleh 

K/L Teknis pada kertas kerja. 

 Masih terdapat permasalahan sumber data pengalokasian Dana 

Desa khususnya dalam TA 2019. 

 Belum terdapat tindak lanjut atas penyaluran Dana Desa pada 56 

Desa di Kabupaten Konawe yang belum jelas statusnya. 
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Sedangkan, saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka 

menanggulangi permasalahan yang diuraikan terkait Belanja Negara: 

 Kementerian atau Lembaga terkait segera melakukan tindak lanjut 

rekomendasi BPK RI atas permasalahan terkait TKDD 

sebagaimana diungkap dalam LKPP TA 2019. 

 Penguatan tenaga ahli bidang hukum untuk mendampingi 

Pemerintah dan DPR dalam proses pengalokasian TKDD 

khususnya DAU. 

 Penyesuaian cut-off aplikasi KRISNA agar dapat mengakomodir 

penyesuaian yang dilakukan oleh K/L teknis. 

 Menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI terkait sumber data 

pengalokasian Dana Desa TA 2018 yang masih menjadi masalah 

pada TA 2019. 

 Kementerian teknis segera memperjelas status 56 Desa di 

Kabupaten Konawe yang telah mendapatkan penyaluran Dana 

Desa. 

3.5. Pengelolaan Pembiayaan: 

 Kenaikan defisit APBN pada TA 2019 setelah sebelumnya 

mengalami penurunan pada TA 2018 menunjukkan bahwa 

pemerintah melakukan belanja secara intensif untuk mengejar target 

pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada sisi 

lain, kenaikan defisit menjadi 2,2 persen pada TA 2019 harus 

menjadi perhatian pemerintah untuk tetap melaksanakan belanja 

secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kedepan, defisit yang semakin melebar akibat adanya 

pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian DPR RI sebagai 

lembaga yang berfungsi melaksanakan check and balance kepada 

pemerintah. Pelebaran defisit APBN akibat berkurangnya 

penerimaan perpajakan dan tuntutan belanja pemerintah yang 

semakin besar, dapat menimbulkan kerentanan ekonomi apabila 

pengelolaan pembayaran utang tidak dilakukan secara prudent dan 

belanja yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran. 

 Permasalahan pembiayaan berupa pengadaan tanah PSN juga perlu 

menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan LKPP TA 2019, 
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pemerintah menyatakan bahwa akan menindaklanjuti dengan 

mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai Belanja Modal 

pada Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah akan mengatur 

mengenai mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui revisi 

Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan 

Rincian APBN TA 2020. Kedepan, hal ini dapat menjadi perhatian 

DPR RI untuk melakukan pengawalan proses tindak lanjut yang 

akan dilakukan pemerintah. 
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