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Selisih Nilai Transaksi Antar 
Entitas (DDEL/DKEL)pada LPE 

LKPP (Bagian I)

Oleh : Imran Malik Djunur & Gandhi Anwar Sani*

Abstraksi

T
ransaksi antar entitas ada
lah transaksi antar enti
tas akuntansi yang be
rada dalam satu sistem 
akun  tansi. Dalam sistem 

akuntansi pemerintah pusat, transaksi 
antar entitas antara lain terjadi dalam 
tran saksi penerimaan pajak yang meli
batkan satker KPP dengan KPPN dan 
tran saksi belanja yang melibatkan 
satker pemilik DIPA dengan KPPN. 
Se jak SPAN diimplementasikan pada 
tahun 2014, terjadi sangat banyak 
pe ru  bahan pencatatan transaksi jika 
di bandingkan dengan sistem legacy, 
termasuk perlakuan akuntansi atas 
transaksi antar entitas (intraco). 

Sejak LKPP TA 2015, nilai transaksi 
antar entitas menjadi salah satu per
masalahan dalam temuan BPK karena 
nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain 
(313111) dan Diterima Dari Entitas Lain 
(313121) tidak saling mengeliminasi.

Tanggal Pelaporan DKEL DDEL Total DDEL/DKEL
31 Desember 2015 3,603,412,177,461,270 (3,668,743,450,824,150) (65,331,273,362,880)
31 Desember 2016 7,565,697,447,811,740 (7,571,783,024,702,010) (6,085,576,890,270)
31 Desember 2017 7,667,629,414,023,180 (7,689,683,255,327,710) (22,053,841,304,530)

LKPP merupakan penggabungan 
LK BUN dan LK KL yang memiliki per
bedaan pencatatan dalam banyak 
akun, termasuk dalam hal ini akun 
intraco. LK BUN menggunakan SPAN 
dan K/L menggunakan SAIBA (Legacy) 
sehingga timbul selisih DDEL DKEL 
pada tingkat konsolidasi LKPP. Sebagai 
akun intraco, total nilai DDEL DKEL 
se harusnya bernilai nol pada tingkat 
LKPP karena pada tingkat ini, seluruh 
unit akuntansi, baik pelaksana ang
garan maupun pemegang kas, telah 
selesai dikonsolidasikan. Pada tabel di 
atas, per tanggal 31 Desember 2017 
selisih telah mencapai nilai 22 triliun 
dan terjadi peningkatan nilai dari ta
hun sebelumnya sebanyak lebih dari 3 
kali lipat. Selisih DDEL DKEL akan me
nimbulkan penyajian nilai ekuitas yang 
understated ataupun overstated. 

Tulisan ini akan membahas per
be daan pencataan DDEL DKEL pada 
SPAN dan Legacy untuk memperoleh 
gambaran penyebab terjadinya selisih
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DDEL DKEL dan gagalnya eliminasi 
DDEL DKEL pada tingkat pusat (pe
nyusunan LKPP) sebagaimana terlihat 
pada tabel di atas.

Pengertian Transaksi Antar Entitas 

(Intraco)

Transaksi Intraco adalah transaksi 
yang terjadi antar entitas/unit/satker 
da lam suatu sistem akuntansi yang 
akan dikonsolidasikan pada tingkat 
atas. Transaksi tersebut dapat berupa: 
a. Transaksi antara satker dan Kuasa 

BUN, misalnya pembayaran Gaji 
pegawai KPP dan penerimaan PNBP 
oleh KPKNL.

b. Transaksi antara satker dengan sat
ker lainnya, misalnya koreksi pen
ca tatan PNBP antara KPKNL dengan 
Balai Diklat Keuangan atau pen
catatan hibah antara DJPPR sebagai 
satker BA BUN dengan Kemendiknas 
sebagai satker K/L.
Berdasarkan Bagan Akun Standar 

(BAS), terdapat 5 akun yang masuk 
dalam kelompok transaksi antar entitas, 
yaitu: 
a. 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 

(DKEL)
b. 313121 Diterima dari Entitas Lain 

(DDEL)
c. 313211 Transfer Keluar
d. 313221 Transfer Masuk dan 
e. 313231 Transaksi Pengelolaan 

Investasi BA BUN pada BLU. 

Fungsi Akun Intraco

Akun intraco digunakan untuk: 
1. meng hubungk an dua ent itas 

akun tansi yang terlibat dalam satu 
transaksi.

b. mewujudkan basis jurnal yang 
berprinsip double entry.

c. meng hindari pencatatan ganda 
suatu transaksi pada dua entitas 
akun tansi yang berada dalam satu 
sistem.

d. menyeimbangkan sisi debit dan 
kre dit masingmasing entitas saat 
enti tas tersebut membuat laporan 
keuangan masingmasing.

Ruang Lingkup

Tulisan ini akan membahas:
a. Perbedaan pencatatan DDEL DKEL 

pa da aplikasi SPAN dan Legacy 
(SAIBA) 

b. Penyebab selisih DDEL dan DKEL 
pada Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) tingkat LKPP

Perbedaan Perlakuan Akuntansi 

Untuk menelusuri penyebab selisih 
DDEL DKEL, perlu kita tinjau perbedaan 
pencatatan DDEL DKEL antara LK BUN 
yang menggunakan SPAN dan LK K/L 
yang menggunakan Legacy.

Adapun perbedaan pencatatan 
tersebut adalah:
1. Pada SPAN, setiap transaksi meng

gu nakan dua akun TAE dengan 
po sisi debet kredit yang tetap sama 
untuk semua jenis transaksi. Pada 
Legacy, setiap transaksi meng gu
nakan hanya satu akun TAE, se suai 
dengan jenis transaksi dan posisi 
yang bisa berpindah debet kredit.
Ilustrasi 1 :

Wajib Pajak KPP Pratama Gambir 
melakukan penyetoran PPh sebesar 
Rp100 juta melalui MPNG2.
SPAN:
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Entitas Akun Debet Kredit

Kuasa BUN 

(KPPN)

Kas 100 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 100 juta

KPP Pratama 

Gambir

Diterima dari Entitas Lain(313121) 100 juta

Pendapatan PPh 100 juta

Digunakan dua akun intraco, yaitu 
DKEL dan DEL. Letak akun DDEL 
selalu berada di debit, sedangkan 
akun DKEL selalu berada di kredit 
sehingga jika dikonsolidasi pada 
tingkat LKPP, nilai DDEL dan DKEL 
tidak menjadi nol namun jika 
dijumlahkan menjadi nol (Lihat 
Tabel 1).

Legacy:
Entitas Akun Debet Kredit
Kuasa BUN 

(KPPN)

Kas 100 juta

Diterima dari Entitas Lain(313121) 100 juta

KPP Pratama 

Gambir

Diterima dari Entitas Lain(313121) 100 juta

Pendapatan PPh 100 juta

Hanya digunakan satu akun intraco, 
yaitu akun DDEL, akun TAE untuk 
transaksi pendapatan. Posisi DDEL 
berada di debet pada LK Kuasa BUN 
dan berada di kredit pada LK Satker 
sehingga jika dikonsolidasi pada 
tingkat LKPP nilai DDEL menjadi nol 
(Lihat Tabel 2).

Entitas A kun Debet Kredit
Kuasa BUN 

(KPPN)

Diterima dari Entitas Lain(313121) 200 juta

Kas 200 juta

KPP Pratama 

Gambir

Belanja Gaji 200 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 200 juta

Ilustrasi 2: 

Wajib Pajak KPP Pratama Gambir 
mencairkan SPD2 Gaji sebesar 
Rp200 juta.
SPAN:

Prinsip pencatatan akun intraco 
pada transaksi belanja gaji sama 
dengan transaksi pendapatan (Lihat 
Tabel 3).

Legacy:
Prinsip pencatatan akun intraco 
pada transaksi belanja gaji sama 
dengan transaksi pendapatan (Lihat 
tabel 4).

2. Pada SPAN, transaksi pengembalian 
belanja dan pengembalian 

TABEL 1

TABEL 2

TABEL 3



A
rtikel

5Artikel Warta Pengawasan Nomor 2 Tahun 2019

pendapatan menggunakan akun 
intraco yang berlawanan dengan 
akun intraco yang digunakan da
lam transaksi Belanja dan Pen
dapatan. Pada Legacy, transaksi 
pe  ngembalian belanja dan pe ngem
balian pendapatan meng gunakan 
akun intraco yang sama dengan 
akun intraco dalam transaksi belanja 
dan pendapatan.

Entitas Akun Debet Kredit
Kuasa BUN 

(KPPN)

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 200 juta

Kas 200 juta

KPP Pratama 

Gambir

Belanja Gaji 200 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 200 juta

Ilustrasi 3:

Satker Kemendiknas (kode 401356) 
melakukan pengembalian Belanja 
Gaji ke Kas Negara melalui MPN G2 
sebesar 150 juta.
SPAN:

Unit Akun Debet Kredit
Kuasa BUN Kas KPPN 150 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 150 juta
Satker Kemendiknas Diterima dari Entitas Lain(313121) 150 juta

Belanja Gaji 150 juta

Berbeda dengan jurnal pada ilustrasi 
2, pada ilustrasi 3 akun DKEL diambil 
oleh KPPN sedangkan akun DDEL 
diambil oleh Satker. Hal ini terjadi 
karena posisi DKEL harus tetap 

Unit Akun Debet Kredit
Kuasa BUN Kas KPPN 150 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 150 juta
Satker Kemendiknas Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 150 juta

Pengembalian Belanja 150 juta

berada di sisi kredit dan posisi DDEL 
harus tetap berada di sisi debet 
(Lihat Tabel 5). 

Legacy:
Akun intraco yang digunakan dalam 
transaksi pengembalian belanja 
adalah DKEL, sama dengan akun 
intraco dalam transaksi belanja 
(Lihat Tabel 6).

Ilustrasi 4:

KPP Pratama Gambir menerbitkan 
SPMKP atas permintaan restitusi 
wajib pajak sebesar Rp50juta.
SPAN:

(Lihat Tabel 7)

Berbeda dengan jurnal pada ilustrasi 
1, pada ilustrasi 4 akun DKEL diambil 
oleh Satker sedangkan akun DDEL 
diambil oleh Kuasa BUN. Aturan 
aplikasi masih berlaku yaitu DKEL 

TABEL 4

TABEL 5

TABEL 6
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harus tetap berada di sisi kredit dan 
posisi DDEL harus tetap berada di 
sisi debet .

Entitas Akun Debet Kredit
Kuasa BUN 

(KPPN)

Diterima dari Entitas Lain(313121) 50 juta

Kas 50 juta

KPP Pratama 

Gambir

Pendapatan PPh 50 juta

Diterima dari Entitas Lain(313111) 50 juta

Legacy:
Entitas Akun Debet Kredit
Kuasa BUN 

(KPPN)

Diterima dari Entitas Lain(313121) 50 juta

Kas 50 juta

KPP Pratama 

Gambir

Pendapatan PPh 50 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313121) 50 juta

Akun intraco  untuk transaksi 
pengembalian pendapatan sama 
dengan akun pendapatan, yaitu 
akun DDEL (Lihat tabel 8). 

1. Pa d a  S PA N ,  t r a n s a k s i  re k l a s 
p e n d a p a t a n  a n t a r  s a t k e r 
menyebabkan nilai  DDEL dan 
DKEL bertambah sebesar nilai 
pendapatan tersebut. Sedangkan

Entitas Akun Debet Kredit

Pada saat menerima PNBP   

Kuasa BUN Kas 8 juta  

(KPPN) Ditagihkan ke Entitas Lain 
(313111)

 8 juta

Satker Kemendiknas Diterima dari Entitas Lain (313121) 8 juta  

 PNBP  8 juta

Pada saat koreksi   

Satker Kemendiknas PNBP 8 juta  

 Ditagihkan ke Entitas Lain 
(313111)

 8 juta

Satker Kemenkumham Diterima dari Entitas Lain (313121) 8 juta  

 PNBP  8 juta

pada Legacy, reklas pendapatan 
antar satker tidak menyebabkan 
nilai DDEL berubah.

Ilustrasi 8:

Satker Kemendiknas menerima 
PNBP sebesar Rp8 juta melalui 
MPN G2, namun setelah diverifikasi 
ternyata satker yang terdapat 
kesalahan penggunaan kode 
satker. KPPN Jakarta V kemudian 
m e m i n d a h k a n  P N B P  s e b e s a r 
Rp8juta dari Satker Kemendiknas ke 
Satker Kemenkumham.

TABEL 7

TABEL 8

TABEL 9
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SPAN:

(Lihat tabel 9).

Legacy:
Entitas Akun Debet Kredit

Pada saat menerima PNBP   
Kuasa BUN Kas 8 juta  

(KPPN) Diterima dari Entitas Lain (313121)  8 juta

Satker Kemendiknas Diterima dari Entitas Lain (313121) 8 juta  

 PNBP  8 juta

Pada saat koreksi    
Satker Kemendiknas PNBP 8 juta  

 Diterima dari Entitas Lain (313121)  8 juta

Satker Kemenkumham Diterima dari Entitas Lain (313121) 8 juta  

 PNBP  8 juta

2. Pada SPAN, transaksi pembentukan 
Uang Persediaan (UP) menggunakan 
akun intraco .  Sedangkan pada 
Legacy, tidak ada akun intraco

Entitas Akun Debet Kredit
Pembentukan UP (SPM-UP)
Kuasa BUN 

(KPPN)

Diterima dari Entitas Lain(313121) 50 juta

Kas (RPKBUNP SPAN) 50 juta

Satker 

Kemendiknas

Pengeluaran Uang Persediaan (825111) 50 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 50 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 50 juta

Pengeluaran Uang Persediaan (825111) 50 juta

SPM GU-Nihil
Kuasa BUN Tidak ada jurnal - -

Satker 

Kemendiknas

Belanja Barang 5 juta

Penerimaan Uang Persediaan (815111) 5 juta

Penerimaan Uang Persediaan (815111) 5 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 5 juta

Penyetoran ke Kas Negara
Kuasa BUN Kas 10 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 10 juta

Satker 

Kemendiknas

Diterima dari Entitas Lain(313121) 10 juta

Penerimaan Uang Persediaan (815111) 10 juta

Penerimaan Uang Persediaan (815111) 10 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 10 juta

walaupun t ransaks i  tersebut 
melibatkan dua entitas.

Selanjutnya, untuk transaksi be
lanja SPM GUNihil, hanya Legacy 
yang menggunakan akun intraco,  
sedang kan untuk pengembalian

TABEL11

TABEL 10
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sisa UP, hanya SPAN yang meng
gunakan akun intraco.

Ilustrasi 9:

Satker Kemendiknas (kode 401356) 
melakukan pencairan SPM UP sebe
sar Rp50juta. Kemudian, Satker 
meng  gunakan Rp5juta untuk be
lanja barang dan pada menjelang
a k h i r  t a h u n  m e n g e m b a l i k a n 
Rp10juta ke kas negara melalui 
MPNG2.
SPAN: 

Berdasarkan aturan CoA dalam 
SPAN, kode akun 825111/815111 di
lekatkan dengan kode satker, bukan 
ke Kuasa BUN (Lihat Tabel 11).

Legacy:

Entitas Akun Debet Kredit
Pembentukan UP (SPM-UP)
Kuasa BUN 

(KPPN)

Pengeluaran Transito 50 juta

Kas (RPKBUNP) 50 juta

Satker 

Kemendiknas

Kas di Bendahara Pengeluaran 50 juta

Uang Muka KPPN 50 juta

SPM GU-Nihil
Kuasa BUN Ditagihkan ke Entitas Lain 5 juta

Penerimaan Transito 5 juta

Satker Kemendiknas Belanja Barang 5 juta

Ditagihkan ke Entitas Lain(313111) 5 juta

Uang Muka dari KPPN 5 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 5 juta

Penyetoran ke Kas Negara
Kuasa BUN Kas 10 juta

Penerimaan Transito 10 juta

Satker Kemendiknas Uang Muka dari KPPN 10 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 10 juta

1. Pada SPAN, transaksi penerimaan 
hibah langsung menggunakan akun 

intraco karena melibatkan satker BA 
BUN (dhi. DJPPR) dan satker K/L (dhi. 
satker pengguna hibah). Sedangkan 
pada aplikasi Legacy, akun intraco 
tidak digunakan oleh satker K/L.

Ilustrasi 10:

Satker Kemendiknas menerima 
hibah langsuxng dalam bentuk 
uang sebesar Rp80juta. Dari dana 
ter  sebut,  Rp55juta digunakan 
untuk belanja perjalanan dinas. 
Pen  dapatan dan belanja tersebut 
kemudian disahkan melalui KPPN.
SPAN:

Pendapatan dicatat oleh DJPPR, 
sedangkan Belanja dicatat oleh 
Satker K/L. Akun 111822 dilekatkan 
ke Satker K/L sehingga tidak ada 

jurnal untuk Kuasa BUN (Lihat Tabel 
12).

TABEL 10
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Entitas Akun Debet Kredit

Penerbitan SP2HL (Resume Tagihan)

DJPPR

 

Piutang PNBP lainnya 80 juta  

Pendapatan Hibah Langsung  80 juta

Satker

 

Belanja Barang 55 juta  

Belanja Barang yang masih harus dibayar  55 juta

   

Penerbitan SPHL

DJPPR DJPPR.Diterima dari Entitas Lain (313121) 80 juta  

 Piutang PNBP lainnya 80 juta

Satker Kas Lainnya di K/L dari Hibah (111822) 25 juta  

Satker.Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) 25 juta

Belanja Barang yang masih harus dibayar 55 juta  

Satker.Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)  55 juta

Legacy:

Pada Legacy, akun ekuitas yang 
diguna kan oleh Satker adalah 
391131 bukan DKEL sehingga nilai 
DDEL tidak sama dengan nilai DKEL.

Entitas Akun Debet Kredit

Penerbitan SP2HL (Resume Tagihan)

Satker Kas lainnya di K/L dari Hibah 80 juta  

 Pendapatan Hibah yang belum disahkan  80 juta

 Belanja Barang yang masih harus dibayar 55 juta  

 Kas lainnya di K/L dari Hibah  55 juta

 Pendapatan Hibah yang belum disahkan 80 juta  

 Pengesahan Hibah Langsung (391131)  80 juta

Penerbitan SPHL

DJPPR DJPPR.DDEL 80 juta  

 Pendapatan Hibah Langsung  80 juta

Satker Belanja Barang 55 juta  

 Belanja Barang yang masih harus dibayar  55 juta

Berdasarkan ilustrasi di atas, be
ri kut dibuat Neraca Lajur yang di
hasilkan oleh SPAN dan Legacy untuk 
me mudahkan penyusunan LKPP dan 
menunjukkan keadaan nilai DDEL DKEL 

pada tingkat LKPP:

1. Neraca Lajur dari SPAN
Pada SPAN, nilai DDEL DKEL yang 

dihasilkan Satker dan Kuasa BUN tidak 
saling mengeliminasi di tingkat LKPP. 
Namun, jumlah nilai DDEL DKEL harus 

bernilai nol, seperti Neraca Lajur di atas 
(DDEL 756 juta, DKEL 756 juta) (Lihat 
Tabel 13).

TABEL 11

TABEL 12
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Akun D K Saldo
Kas 468 300 168

Kas di Bendahara Pengeluaran 50 15 35

Kas Lainnya di K/L dari Hibah 25 0 25

Kuasa BUN – DKEL 0 468 -468

Kuasa BUN – DDEL 300 0 300

DJPPR - DDEL 80 0 80

Satker – DKEL 0 388 -388

Satker - DDEL 476 0 476

Pendapatan PPh 50 300 -250

PNBP 8 16 -8

Pendapatan Hibah Langsung 0 80 -80

Belanja Gaji 200 0 200

Belanja Barang 60 0 60

Pengembalian Belanja Gaji 0 150 -150

Total 1917 1917 0

Akun D K Saldo
Kas 468 300 168

Kas di Bendahara Pengeluaran 50 15 35

Kas lainnya di K/L dari Hibah 80 55 25

Uang Muka KPPN 15 50 -35

Kuasa BUN – DKEL 205 150 55

Kuasa BUN – DDEL 50 308 -258

DJPPR - DDEL 80 0 80

Satker – DKEL 150 205 -55

Satker – DDEL 316 58 258

Pengesahan Hibah Langsung 0 80 -80

Pendapatan PPh 50 300 -250

PNBP 8 16 -8

Pendapatan Hibah Langsung 0 80 -80

Belanja Gaji 200 0 200

Belanja Barang 60 0 60

Pengembalian Belanja 0 150 -150

Pengeluaran Transito 50 0 50

Penerimaan Transito 0 15 -15

1917 1917 0

Ket: Piutang PNBP lainnya, Belanja Barang yang masih harus dibayar, 
Pengeluaran/Penerimaan Uang Persediaan bersaldo nol.

Ket: Akun Pendapatan Hibah yang Belum Disahkan dan Belanja Barang yang 
Masih Harus Dibayar bersaldo nol. 

TABEL 13

TABEL 14
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1. Neraca Lajur dari Legacy

Pada tingkat LKPP, nilai DDEL dan 
DKEL yang dihasilkan Satker dan Ku
asa BUN akan saling mengeliminasi. 
Namun, pada Neraca Lajur di atas ter
dapat selisih nilai DDEL DKEL sebesar 
pen dapatan hibah langsung pada 80 
juta. Hal ini terjadi karena satker dicatat 
meng gunakan akun ekuitas, yaitu Pe
ngesahan Hibah Langsung (391131), 
bukan akun DDEL (Lihat Tabel 14).

Selanjutnya, berdasarkan dua Ne
raca Lajur di atas dibuat LKPP sebagai 
berikut:

Aktivitas Operasional
Pendapatan PPh 250

PNBP 8

Pendapatan Hibah Langsung 80

Belanja Gaji (50)

Belanja Barang (5)

Jumlah Kas dari Aktivitas Operasional 228
Jumlah Kas dari Aktivitas Investasi 0
Jumlah Kas dari Aktivitas Pendanaan 0

Aktivitas Transitoris
Penerimaan Uang Persediaan 15

Pengeluaran Uang Persediaan (50)

Jumlah Kas dari Aktivitas Transitoris (35)

Kenaikan Kas 193

Saldo Awal Kas 0
Saldo Akhir Kas 193

Akun Nilai
Pendapatan 338

Pendapatan PPh 250

PNBP 8

Pendapatan Hibah 80

Belanja 110
Belanja Gaji 50

Belanja Barang 60

Surplus 228

a. Laporan Arus Kas
Akun dan angka pada LAK seluruh
nya diambil dari penjurnalan pada 
Satker Kuasa BUN yang dibukukan 
dalam SPAN (Neraca Lajur dari SPAN) 
(Lihat Tabel 15).

b. Laporan Operasional
Akun dan angka pada LO diambil 
dari penjurnalan pada Satker, yaitu 
Satker K/L yang dibukukan dalam 
aplikasi Legacy (Neraca Lajur dari 
Legacy) dan Satker BA BUN yang 
dibukukan dalam SPAN (Lihat Tabel 
16).

TABEL 15

TABEL 16
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a. Neraca
Akun Nilai
Aset 228

Kas 168

Kas di Bendahara Pengeluaran 35

Kas Lainnya di K/L dari Hibah 25

Kewajiban 35
Uang Muka KPPN 35

Ekuitas 193
Ditagihkan ke Entitas Lain 523

Diterima dari Entitas Lain (638)

Pengesahan Hibah Langsung 80

Surplus 228

Angka dan akun pada Neraca LKPP 
diambil dari penjurnalan pada Kuasa 
BUN, Satker BA BUN (dhi. DJPPR) 
dan Satker K/L.

b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Akun Nilai

Ekuitas Awal 0

Surplus-Defisit 148

Transaksi Antar Entitas (115)

Ditagihkan ke Entitas Lain 523

Diterima dari Entitas Lain (638)

Pengesahan Hibah Langsung 80

Kenaikan/Penurunan Ekuitas 113

Ekuitas Akhir 113

Nilai DDEL DKEL pada tingkat LKPP, 
sebagaimana tampak dalam Neraca 
dan LPE di atas, tidak akan saling 
mengeliminasi dan selisihnya tidak 
nol karena dihasilkan dari dua sis
tem pencatatan yang berbeda 
rulenya. Total DKEL adalah 523 
(DKEL dari Kuasa BUN sebesar 468 
dan DKEL dari Satker sebesar 55), 
sedang kan total DDEL adalah 638 
(DDEL dari Kuasa BUN sebesar 300; 
DDEL dari DJPPR sebesar 80 dan 

DDEL dari Satker sebesar 258). 

Penyebab Selisih DDEL DKEL pada 

LPE

Akhir dari pembahasan dalam 
tulisan ini adalah penyebab selisih

 DDEL DKEL pada LPE. Dalam LPE 
yang dihasilkan dari ilustrasi di atas, 
nampak bahwa terdapat selisih DDEL 
DKEL sebesar 115 yang berasal dari:
1. Transaksi Penerimaan dan Pe nge

luaran Uang Persediaan (825111
815111). Hal tersebut terjadi karena 
pada aplikasi SPAN, transaksi Uang 
Per sediaan dipasangkan dengan 
DKEL dan DDEL, sedangkan pada 
aplikasi Legacy ,Uang Persediaan 
langsung dicatat sebagai Kas di 
Bendahara Pengeluaran (D) dan 
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Uang Muka KPPN (K). Untuk lebih 
jelasnya, da pat dilihat kembali pada 
ilustrasi 9.

2. Transaksi penerimaan hibah lang
sung. Hal tersebut terjadi karena 
pada aplikasi SPAN, pendapatan 
hibah langsung dipasangkan de  
ngan DDEL, sedangkan pada apli
kasi Legacy, hibah langsung, dicatat 
sebagai Pengesahan Hibah Lang
sung (akun 391131). Untuk lebih 
jelasnya, dapat dilihat kembali pada 
ilustrasi 10.

Namun jika melihat LKPP TA 2017, 
selisih nilai DDEL DKEL mencapai Rp22 
triliun yang tidak hanya berasal dari 
selisih nilai transaksi mutasi Uang Per se
diaan dan Pendapatan Hibah Langsung. 
Selisih lain disebabkan oleh adanya 

kesalahan penjurnalan DDEL DKEL 
dan perbedaan nilai pendapatan dan 
beban menurut Satker dan Kuasa BUN.

Penyebab lain yang menjadi sum
ber selisih nilai DDEL DKEL pada LKPP 
akan dibahas pada bagian kedua dari 
tulisan ini. 

Kesimpulan

1. Nilai DDEL DKEL pada tingkat LKPP 
tidak akan saling mengeliminasi 
karena dihasilkan oleh dua sistem 
pencatatan yang berbeda aturan 
penjurnalannya.

2. Selisih DDEL DKEL berasal dari 
tran saksi mutasi Uang Persediaan 
dan transaksi Pendapatan Hibah 
Langsung.

*Auditor Pada Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan
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Pentingnya Fraud Control 
Plan(FCP)

Oleh : T. Daru Wijayanto dan Taufik Irawan*
*

K
orupsi merupakan ke ja
dian fraud yang banyak 
diberitakan oleh media 
massa. Korupsi yang te
lah merasuk di sektor 

peme   rintahan baik eksekutif, legislatif 
maupun yudikatif, menjadi isu inter
na sional di samping isu terorisme 
dan narkotika. Sektor BUMN/D dan 
swasta juga tak luput dari korupsi 
yang melibatkan anggaran negara ini. 
Pelaku ko  rupsi umumnya memang 
tokoh yang dikenal, sehingga men
jadikan ka  sus korupsi menyedot per
hatian dari masyarakat umum.

Sebagai kejahatan yang luar biasa 
atau extra ordinary crime, korupsi 
menjadi fenomena kejahatan trans
nasional yang mendorongPerserikatan 
BangsaBangsa pada tahun 2003 me

ner bitkan The United Nations Con ven
tion Against Corruption (UNCAC) atau 
Kon vensi PBB Anti Korupsi. Seba gai 
salah satu negara anggota PBB, Indo
nesia juga telah meratifikasi dengan 
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 
ten tang Pengesahan United Nations 
Convention Against Corruption.

Posisi Indonesia sendiri sebenarnya 
me ngalami kenaikan dari peringkat ke
118 pada tahun 2012 menjadi peringkat 
ke96 pada tahun 2017. Hal ini sejalan 
dengan Indeks Persepsi Korupsi yang 
juga mengalami kenaikan dari 3,2 pada 
tahun 2012 ke 3,7 pada tahun 2017.

Namun demikian, terjadi kenaikan 
yang signifikan atas jumlah kejadian 
korupsi, nilai kerugian keuangan ne
gara, dan jumlah tersangka dalam 
tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

Indeks Persepsi Korupsi dan Rangking Indonesia
Hardiyanto, AT, 2018, Materi Workshop CEFraS, Jakarta, September 2018
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Hardiyanto, AT, 2018, Materi Workshop 

CEFraS, Jakarta, September 2018

Kajian Dr. Zulaikha, MSi, Akt. CA. 
dalam Workshop CEFraS yang diseleng
garakan oleh Star BPKP, September 2018 
juga menunjukkan kerugian keuangan 
negara akibat korupsi sebagai berikut :
  Banyaknya temuan BPK atas temuan 

12.947 kasus penyimpangan ke
uangan negara hingga Rp 9,72 tri
liun (Laporan BPK 2015);

  Tertangkapnya beberapa pejabat 
peme rintah dalam kasus pengadaan 
bar ang dan jasa;

  Tertangkapnya Kepala Daerah da
lam OTT terkait dengan suap dan 
gratifikasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa 

upaya edukasi, pencegahan, maupun 
represif oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak 
Hukum (APH) pada instansi pemerintah 
dan BUMN/D selama ini masih kurang 
efektif untuk memberantas korupsi 
yang telah mencederai harapan bangsa 
dalam mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur.

Menyikapi kondisi ini, Badan Pe nga
wasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) membangun Fraud Control 
Plan (FCP) sebagai tools berbasis ri
siko dalam pencegahan terhadap ri
siko dan kejadian fraud. Penyusunan 
pedoman dan pemberian bimbingan 
teknis investigasi dan pencegahan 
ko lusi, korupsi dan nepotisme (KKN) 
sebagai bagian dari amanat pe nga    
wasan keuangan negara/dae rah 

dan pembangunan nasional,  di
eja  wantahkan dalam FCP. Instansi 
pemerintah maupun BUMN/D yang 
menerapkan FCP nantinya akan di
bangun pemahaman dan kepedulian 
terhadap risiko dan kejadian fraud.

FCP merupakan pengendalian 
yang dirancang secara spesifik untuk 
men cegah, menangkal, mendeteksi 
dan memudahkan pengungkapan 
ka  sus penyimpangan yang berin
dikasi me rugikan keuangan negara. 
FCP ter bentuk atas atributatribut 
spesifik yang memperkuat sistem pe
ngendalian intern dan tata kelola. Jadi 
FCP berperan seba gai program yang 
dirancang untuk me lindungi entitas 
pemerintahan (harta, pendapatan, 
biaya, bantuan, serta hak) dari ke
mung  kinan kejadian fraud/korupsi. 
Pene rapan FCP harus dilandasi dengan 
stan dar perilaku dan disiplin yang kuat 
(conduct and disciplinary standard), 
ditopang de ngan adanya penilaian 
risiko fraud (fraud risk assessment), 
kepe dulian pe langgan dan masyarakat 
(com munity aware ness) serta sistem 
pelaporan yang baik (reporting system), 
serta ada nya kebijakan menyeluruh 
dan terintegrasi (integrated macro 
policy) yang menaunginya.

Penugasan FCP dilakukan dalam 
bentuk kegiatan sosialisasi FCP, diag
nostic assessment FCP, bimbingan 
tek   nis/implementasi FCP, evaluasi atas 
imple mentasi FCP, serta tindak lanjut 
dan monitoring penugasan FCP.

Sosialisasi FCP merupakan upa ya 
awal memperkenalkan FCP ke pada 
organisasi khususnya yang telah di
berikan sosialisasi program anti korupsi 
untuk memberikan gambaran dan 
pema  haman mengenai pentingnya 

#Korupsi 2016 2017

Kasus 482 576

Kerugian Rp1,5 T Rp6,5T

Tersangka 1101 1298
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penerapan FCP, atributatribut, dan 
manfaatnya. Hasilhasil yang diha rap
kan pada tahap sosialisasi ini ada lah 
adanya akses untuk melakukan ke
giatan selanjutnya. Untuk itu, sangat 
diperlukan penetapan kesepakatan/
ko mitmen antara pimpinan unit kerja 
dan pimpinan organisasi.

Tahap selanjutnya adalah ke
giatan diagnostic assessment, yang 
meru pa kan preassessment terhadap 
organisasi dan kegiatan yang me
lingkupinya. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menentukan eksis tensi dan 
imple  mentasi FCP untuk selanjutnya 
dilaku  kan per baikan melalui bim
bingan teknis/imple     mentasi FCP. 
Media yang di guna kan dalam tahap 
ini berupa program evaluasi, penilaian 
risiko fraud (fraud risk assessment), dan 
kuesioner.

Berdasarkan hasil diagnostic assess
ment¸ maka dibangun dan diterapkan 
atributatribut FCP pada area yang me 
ngandung risiko fraud (area of improve 
ment). Kegiatan ini dilakukan pada 
ta hap bimbingan teknis. Man faaat 
di   laku  kannya bimbingan teknis adalah 
agar organisasi mampu me ma hami 
risiko fraud dalam lingkup kegiatannya 
dan menerapkan FCP da lam rang ka 
men cegah, mendeteksi dan me nang
kal fraud. Kegiatan bimbingan teknis 

dilak sanakan dengan ta
hap peren canaan, tahap 
pelak  sanaan, dan tahap 
pela  poran bimbingan 
teknis.

Selanjutnya dilaku
kan evaluasi yang in de
pen den dan obyek t i f, 
yaitu de  ngan menu gas
kan auditor yang ti dak 
melakukan bimbingan 

teknis pa da organisasi yang sama. Media 
yang di gunakan dalam evaluasi adalah 
program evaluasi, penilaian risiko fraud, 
dan wawancara secara detail (indepth 
interview). Kegiatan evaluasi harus men
dapatkan kecukupan supervisi serta 
terbangunnya komunikasi di antara tim 
evaluasi dan antara tim evaluasi dengan 
pimpinan organisasi serta staf terkait. 
Hasil evaluasi atas implementasi FCP 
dipaparkan baik secara internal maupun 
eksternal sebelum laporan diterbitkan.

Tindak lanjut dan monitoring di
perlukan untuk mengetahui imple men
tasi atas rekomendasi yang di berikan 
untuk penyempurnaan atau perbaikan 
menyeluruh atas FCP. Di samping 
itu, monitoring diperlukan untuk me
ngetahui sejauh mana implementasi FCP 
dan memberikan ruang konsultasi atas 
hambatanhambatan dalam imple mentasi 
FCP. 

Keberhasilan memerangi korupsi sete
lah korupsi terjadi, bukan kondisi umum 
yang dikehendaki masyarakat ka rena pada 
dasarnya korupsi bu kan kejadian yang 
dikehendaki oleh masya rakat. Dengan 
FCP, pem be  rantasan korupsi menjadi lebih 
masuk akal karena dilakukan sebelum 
terjadinya korupsi.

*PFA pada Direktorat Investigasi IV 
Deputi Bidang Investigasi BPKP

--ooOOOoo--

Framework FCP
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Biaya Perolehan Persediaan dari 
Kacamata Logistik: 

Total Cost of Ownership dan Total 
Landed Cost

B
erdasarkan PSAK 14 – Akun
tansi Persediaan, biaya 
persediaan adalah biaya 
yang mere pre sentasikan 
semua biaya yang timbul 

sampai persediaan be rada dalam kondisi 
yang siap untuk dijual atau digunakan. 
Secara umum biaya persediaan terdiri 
dari biaya pem belian, biaya konversi, 
dan biaya lainlain. Biaya perolehan atau 
pembelian meliputi harga pembelian, 
biaya terkait dengan pajak dan bea 
masuk, biaya pengangkutan, biaya 
penanganan (handling cost) dan biaya 
lainnya yang dapat diatribusikan pada 
perolehan barang, bahan dan jasa, 
sedangkan biaya konversi adalah biaya 
yang terkait secara langsung dan tak
langsung pada proses pro duksi barang. 
Yang terakhir, biaya lainlain yaitu 
semua biaya yang pada dasarnya adalah 
biaya di luar kategori biaya pembelian 
dan biaya konversi sepanjang biaya 
tersebut timbul un tuk mempersiapkan 
persediaan sampai pada kondisi siap 
untuk dijual atau digunakan. Prinsip 
biaya perolehan persediaan juga dikenal 
di dunia perlogistikan, namun jelas 
aplikasinya berbeda. Penggunaannya 
cenderung untuk konsumsi internal 
operasi perusahaan. Artikel ini disusun 
untuk menjelaskan bagaimana konsep 

biaya perolehan persediaan dari sudut 
pandang logistik.

Dari kacamata logistik ada dua jenis 
biaya yang berhubungan dengan biaya 
perolehan – total cost of ownership 
(TCO) dan total landed cost (TLC). Hal 
yang patut digarisbawahi adalah tidak 
satu pun dari metode perolehan biaya 
ini yang digunakan sebagai da sar 
pencatatan nilai persediaan. Ellram 
(1995) berpendapat bahwa baik TCO 
dan TLC pada dasarnya di guna kan 
untuk menilai performa supplier pada 
saat proses procurement, segmentasi 
supplier, makeorbuy decision – ter
masuk keputusan untuk nearshoring 
atau offshoring ,  internal process 
improve ment, alat negosiasi dan 
keputusan untuk menyederhanakan 
supply base.

Total cost of ownership (TCO) adalah 
filosofi dan metode yang digunakan 
dalam proses procurement (baik untuk 
tujuan purchasing atau sourcing) 
yang bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman atas biaya ‘nyata’ yang 
ter jadi pada proses pembelian barang 
dan jasa tertentu dari supplier tertentu. 
Prinsip TCO agak mirip dengan konsep 
biaya perolehan dari sisi akuntansi, 
yaitu menilai semua biaya yang mung
kin terjadi selama persediaan telah 

Oleh : Andi Wijaya*
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diserahterimakan berdasarkan jenis 
freight on board (FOB) baik shipping 
point maupun destination, atau yang 
lebih detail dengan FOB Incoterms 
yang mencakup semua titik serah te
rima berdasarkan perjanjian antara 
supplier dan pembeli, sampai dengan 
persediaan tersebut digunakan atau 
diproses untuk kemudian dijual sebagai 
produk akhir. Jadi, berdasarkan TCO, nilai 
perolehan persediaan di nilai hampir 
sama dengan total biaya persediaan 
menurut akuntansi dikurangi dengan 
biaya konversi. Biaya yang termasuk 
dalam TCO biasanya me liputi harga 
pembelian, biaya transportasi darat, 
laut dan udara (sesuai pro porsi kese
pa k atan pada FOB),  biaya pajak 
dan bea masuk, biaya dwelling cost 
di pelabuhan, biaya kualitas, biaya 
overhead, biaya pemesanan, biaya ke
rugian operasi sebagai akibat keter lam
batan pengiriman dan biaya pe nyim
panan (termasuk di dalamnya biaya 

penanganan).
Lebih jauh, untuk biaya kualitas 

di dalam TCO, sedikit banyak terkait 
juga dengan metode acceptance 
sam  pling yang digunakan oleh peru
sahaan pembeli dan supplier sesuai 
de ngan persentase Acceptance Qua
lity Limit (AQL)–nya supplier dan Lot 
Tole rance Percent Defective (LTPD) 
milik perusahaan pembeli dalam hu
bungannya menghitung risiko supplier 
(pro ducer’s risk) dan risiko pembeli 
(con sumer’s risk). AQL dalam kalimat 
sederhana adalah tingkat reliabilitas 
dan presisi proses teknologi supplier 
dalam memproduksi barang. 
Contohnya, apabila AQL yang diten
tukan dalam Service Level Agreement 
antara supplier dan pembeli adalah 
sebesar 5%, maka dari lot barang 
sebanyak 100 buah, diasumsikan bah
wa 5 unit adalah rusak. Total biaya 
kualitas dapat diperoleh dari biaya 
yang timbul akibat retur barang rusak, 

Gambar 1. Incoterms for All Transportation Modes

Gambar 2. Incoterms for Sea and Air Transportation Only
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biaya inspeksi fisik sesuai metode 
acceptance sampling yang diadopsi 
perusahaan, dan biaya pengerjaan 
ulang (rework) akibat barang yang 
tidak sempurna. TCO juga digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutuskan untuk mendirikan unit 
pengadaan mandiri (centralised procu
rement department) di peru sahaan.

Di sisi lain, Total Landed Cost (TLC) 
memiliki scope yang lebih sempit, 
bahkan dapat disimpulkan bahwa 
sebagian TCO adalah TLC, yaitu hanya 
mencakup fase transaksi dari TCO. 
Coyle et al (2003) memberikan definisi 
TLC sebagai total biaya dari barang 
atau jasa sampai dengan terkirim di 

yang terjadi pada titik dimana barang 
memasuki gudang diasumsikan su dah 
dibebankan pada biaya rutin ope ra
sional perusahaan sehingga menilai dan 
mengatribusikan biaya ke nilai barang 
sebagai indikator per forma supplier 
menjadi sangat sulit ketika berurusan 
dengan beragam jenis barang di dalam 
satu operasi perusahaan, di industri 
retail misalnya – 
apalagi industri retail yang aktif di 
global sourcing. Dalam penelitiannya, 
Young et al (2009) melakukan studi 
kasus terhadap enam jenis perusahaan 
mengenai kemungkinan memperluas 
scope total landed cost decision mo
delling. Namun sayangnya, modul biaya 

Gambar 3. Total Cost of Ownership dan Total Landed Cost

lokasi yang ditentukan, yaitu pen
jumlahan antara biaya produksi dan 
biaya transportasi. Sesuai definisi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kon sep TLC sangat mirip dengan biaya 
perolehan persediaan akuntansi. 
Namun di sisi lain, menurut Young et 
al (2009) TLC tidak dipresentasikan 
dengan detail yang cukup untuk 
dapat digunakan sebagai bahan 
pengambilan keputusan.

Mendefinisikan TLC dengan sa
ngat detail (di luar lingkup TCO) men
jadi penting, tidak hanya untuk me
ning katkan akuntabililitas atas biaya 
itu sendiri, tetapi juga karena biaya 

yang ditawarkan tidak jauh beda dari 
yang ditawarkan oleh Ellram (1995), 
hanya saja meliputi beberapa poin 
biaya baru seperti insurance packaging 
risk, cycle stock, safety stock dan inven
tory in transit. 

Sebagai kesimpulan, cara perhi
tungan dan penggunaan biaya pero
lehan persediaan dari sudut pandang 
logistik sudah tentu berbeda dengan 
pendekatan akuntansi. Dari sisi akun
tansi, biaya perolehan persediaan se
cara umum didapatkan dengan meng  
hitung seluruh biaya yang terjadi sejak 
serah terima telah terjadi sesuai de ngan 
perjanjian jual beli antara supplier 
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dan perusahaan pembeli. Dari sudut 
pan dang logistik, ada dua jenis biaya 
perolehan persediaan yaitu total of cost 
ownership (TCO) dan total landed cost 
(TLC). TCO pada dasarnya adalah biaya 
yang nyata keterjadiannya sehingga 
dapat diatribusikan ke nilai barang 
persediaan, yang terjadi sejak barang 
diproduksi oleh supplier sampai dengan 
barang tersebut akan diproses lebih 
lanjut atau dikonsumsi oleh peru sahaan 
pembeli. Sedangkan, TLC memiliki 
defi  nisi yang lebih sempit yaitu biaya 
untuk mendapatkan barang dari pem
belian sampai dengan barang tiba di 
gudang perusahaan pembeli, namun 
aplikasinya dapat lebih detail dari pada 
TCO dengan ikut mempertimbangkan 
biayabiaya yang berpotensi untuk 
terjadi sebagai akibat dari proses pro
duksi dan pengiriman oleh supplier. 
Namun, hal yang patut digarisbawahi 
adalah meskipun TCO secara definisi 
tidak berbeda dengan nilai perolehan 
menurut s is i  pandangakuntansi , 
TCO tidak digunakan sebagai dasar 
pencatatan perolehan barang. TCO 
dan TLC digunakan sebagai alat bantu 
dalam pe ngambilan keputusan terkait 
dengan internal operasi perusahaan, 
seper ti  seleksi  supplier ,  evaluasi 
performa supplier, keputusan strategis 
m e  n g e n a i  m a ke  o r b u y ,  p ro ce s s 
improve ment dan lain sebagainya.

*Penulis adalah Auditor pada Deputi 

Polhukam dan PMK
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