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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
evaluasi penerapan akuntansi imbalan kerja 
dalam kaitannya penyajian laporan keuangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di 
PT Astra Agro Lestari, Tbk yang berlokasi di 
jalan Pulo Ayang Blok OR no. 1, Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta. PT Astra Agro 
Lestari, Tbk adalah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang perkebunan dan industri kelapa 
sawit dan karet. 
Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa Jumlah estimasi penyisihan yang diakui 
pada neraca perusahaan jumlahnya pada akhir 
tahun 2008 jumlahnya cukup signifikan yaitu 
sebesar Rp 140.313.000.000. Sedangkan beban 
yang diakui pada tahun 2008 jumlahnya 
meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 91 % dari 
Rp 33.659.000.000,- pada tahun 2007 menjadi 
Rp 64.379.000.000,- pada tahun 2008. Namun 
tidak diketahui bagaimana dan berapa jumlah 
beban penyisihan imbalan kerja yang 
dialokasikan masing-masing ke harga pokok 
penjualan dan ke dalam beban usaha. 
 
Keyword : Akuntansi Imbalan Kerja, Penyajian 
Laporan Keuangan 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Pada era globalisasi sekarang ini, banyak 
perusahaan harus mampu menghasilkan produk 
dan jasa yang berkualitas agar dapat 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap 
perusahaan berusaha untuk mencapai 
sasarannya dalam bentuk kemampuan 
menghasilkan laba yang optimal. Dalam 
mencapai tujuan tersebut, peran manajemen 
sangat menentukan dalam mengalokasikan 
secara efektif sumber daya yang dimiliki 
perusahaan seperti modal, manusia dan sumber 
alam, pasar, teknologi dan lain-lain. 

Dalam proses mencapai tujuan, perusahaan 
akan menghadapi kendala atau masalah–masalah 
yang tentunya harus diselesaikan. Salah satu 
masalah yang dihadapi oleh perusahaan  adalah 
masalah apakah sudah sesuai perusahaan dalam 
pemberian imbalan kerja dengan Undang-
undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Keberhasilan suatu 
perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun 
besar itu pelaku utamanya dipastikan sumber 
daya yang berkualitas maka dari itu, jika 
perusahaan ingin mendapatkan kontribusi yang 
lebih dari setiap pekerjanya, imbalan yang 
didapat oleh pekerjanya pun harus jelas. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu 
faktor penentu terhadap efisiensi dan 
efektivitas dari pemakaian sumber daya lainnya. 
Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang 
mengarah pada penciptaan suatu manajemen 
tenaga kerja yang baik yang dapat 
meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Salah satu cara yang paling efektif adalah 
pemberian imbalan kerja yang tidak hanya 
terbatas pada gaji pokok, tetapi juga terdapat 
imbalan kerja lainnya yang diharapkan oleh para 
pekerja, dimana perusahaan menjamin keadilan 
atas hak para pekerjanya berdasarkan kinerja 
mereka masing–masing sesuai kontribusinya 
pada perusahaan.  

Imbalan kerja pada suatu perusahaan 
disajikan kedalam laporan keuangan dimana 
laporan keuangan tersebut merupakan bentuk 
informasi yang dihasilkan oleh bagian 
Accounting. Informasi tersebut digunakan oleh 
manajemen perusahaan untuk memberikan 
pertanggungjawaban keuangan kepada pemilik 
perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan 
dapat menetapkan langkah-langkah apa saja 
yang harus dilakukan dalam meningkatkan laba 
perusahaan. Salah satu bentuk laporan keuangan 
yang digunakan untuk melaporkan imbalan kerja 
adalah Neraca. Imbalan kerja pada Neraca 
dilaporkan pada posisi kredit tepatnya pada 
Kewajiban Lancar. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini difokuskan kepada departemen 
terkait yaitu Departemen Personalia dan 
Departement Financial & Accounting. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif, yaitu menyatakan 
keberadaan suatu variabel (menjelaskan 
terjadinya suatu fenomena), dan untuk 
membandingkan antara teori yang ada dengan 
realisasinya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penentuan Imbalan Kerja Jangka Pendek, 

Imbalan Pasca Kerja,  pada PT Astra Agro 
lestari 
 
Imbalan kerja merupakan salah satu unsur 

penting didalam suatu perusahaan. Kadang kala 
perusahaan harus mengeluarkan biaya yang 
cukup besar untuk memenuhi kewajiban dalam 
pembayaran imbalan kerja kepada pekerjanya. 
Dilihat pada akhir-akhir ini di perusahaan kecil, 
menengah, dan beberapa perusahaan besar 
dalam menentukan imbalan kerja tidak sesuai 
dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan sehingga produktivitas 
pekerja tidak maksimal. Pada kesempatan kali 
ini penulis akan membahas bagaimana PT Astra 
Agro Lestari dalam menentukan imbalan kerja. 
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan 
beberapa imbalan kerja pada PT Astra Agro 
Lestari tersebut, antara lain : 
1. Imbalan Kerja Jangka Pendek  
2. Imbalan Pasca Kerja   

B. Imbalan Kerja Jangka Pendek 
   

Imbalan Kerja jangka Pendek pada PT Astra 
Agro Lestari meliputi : 
1.  Gaji dan Upah 

Gaji merupakan balas jasa yang dibayar 
secara periodik kepada pekerja tetap serta 
mempunyai jaminan pasti. Istilah gaji pada PT 
Astra Agro Lestari digunakan untuk pembayaran 
para manajer, dan para staff, yang biasanya 
mendapatkan gaji yang jumlahnya tetap.  Tarif 
gaji dinyatakan dalam gaji perbulan. Sedangkan 
upah pada PT Astra Agro Lestari digunakan 
untuk pembayaran kepada pekerja urusan 
gudang atau operator produksi, biasanya 
mendapat upah yang tarifnya dinyatakan dalam 
rupiah per jam, per unit produk, atau satuan 
lainnya. Kadang-kadang istilah gaji dan upah 
pada PT Astra Agro Lestari diartikan sama, 
sehingga istilah penggajian sudah dianggap 
meliputi juga pengupahan. 

Gaji dan upah pada PT Astra Agro Lestari 
ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan 
masa kerja pekerja bersangkutan. Ketentuan 
dalam gaji dan upah pada PT Astra Agro Lestari 
mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 2.  Iuran Jaminan Sosial 
Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan kesehatan sebagai  
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh 
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 
hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 
dan peraturan pelaksanaannya, semua pekerja 
diikutsertakan dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja (jamsostek) pada PT Jamsostek. 
Adapun definisi benefit jamsostek : 
a.  Kecelakaan Kerja  

Kecelakaan Kerja adalah peristiwa 
kecelakaan yang terjadi dalam bekerja, 
termasuk penyakit yang timbul dalam 
bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam 
perjalanan berangkat dari rumah menuju 
tempat kerja dan pulang ke rumah melalui 
jalan yang biasa atau wajar dilalui.  

b.  Kematian  
Kematian adalah peristiwa meninggal dunia 
yang bukan disebabkan oleh kecelakaan 
kerja, seperti sakit, korban kriminilitas dan 
lain-lain. 

c. Hari Tua  
Hari Tua adalah kondisi dimana seorang 
karyawan telah mencapai usia 55         tahun 
atau mengalami cacat total tetap setelah 
ditetapkan oleh dokter atau   memenuhi 
persyaratan tertentu. 

d.  Pemeliharaan Kesehatan  
Hak karyawan dalam bentuk pelayanan yang 
diberikan jika karyawan    tersebut 
mengalami gangguan kesehatan.  Hak 
pelayanan kesehatan ini berlaku bukan hanya 
untuk karyawan, tapi juga untuk 
tanggungannya, yaitu seorang istri dan 
maksimal 3 anak kandung. 
Program dan besarnya iuran jaminan sosial 
PT Astra Agro lestari yang diikuti meliputi : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dengan 

Iuran sebesar 0,24% dari upah sebulan 
dibayar  sepenuhnya oleh PT Astra Agro 
Lestari 

b. Jaminan Hari Tua (JHT), dengan Iuran 
sebesar 3,7% dari upah sebulan dibayar 
oleh pengusaha dan 2% dari upah sebulan 
dibayar oleh pekerja 

c. Jaminan Kematian (JKM), dengan Iuran 
sebesar 0,3% dari upah sebulan dibayar 
sepenuhnya oleh PT Astra Agro Lestari 

 Sedangkan untuk jaminan pemeliharaan 
kesehatan dilaksanakan sendiri oleh PT Astra 
Agro Lestrai dengan ketentuan tidak lebih 
rendah dari peraturan Perundangan-
Undangan yang berlaku. Jaminan 
pemeliharaan kesehatan pada PT Astra Agro 
Lestari meliputi : 
a. Sumbangan Kacamata  
b. Sumbangan Rumah sakit 

 
3.  Pencatatan Transaksi Gaji, PPh 21, dan 

Jamsostek 
 
Untuk bulan Januari 2008 perhitungan gaji 

adalah sebagai berikut : 
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Gaji kotor Rp 140.313.000,- 
Potongan-potongan : 
PPh 21 Rp 10.120.011,- 
Iuran Jamsostek Rp   2.806.260,- 
Koperasi Rp        47.500,- 
Sisa diterima karyawan Rp  12.973.771,- 
Gaji bersih Rp 127.339.229,- 
Maka ayat jurnalnya pada akhir bulan Januari 
adalah : 
a. Biaya gaji  Rp 140.313.000,- 

Hutang Pajak PPh 21 Rp   10.120.011,- 
Hutang Jamsostek Rp     2.806.260,- 
Hutang Koperasi Rp          47.500,- 
Hutang Gaji Rp 127.339.229,- 

b. Biaya Asuransi  
 Jamsostek-JHT  3,7% Rp 5.191.581,- 

Biaya Asuransi  
Jamsostek-JKM 0,3% Rp    420.939,- 

 Biaya Asuransi  
 Jamsostek-JKK 0,24% Rp    336.751,- 

Hutang Asuransi  
Jamsostek  Rp 5.949.271,- 

c. Hutang Gaji  Rp 127.339.229,- 
Bank Rp 127.339.229 

Dan ayat jurnal awal Februari 2008 adalah : 
Hutang Pajak PPh 21 Rp  10.120.011,- 

Hutang Jamsostek  
(2% + 4,24%) Rp    8.755.531,- 
Hutang Koperasi Rp         47.500,- 

 Bank Rp  14.009.999,- 

4. Bonus 
Pemberian bonus dilakukan satu tahun dua 

kali. Mereka yang mendapatkan bonus umumnya 
adalah pekerja untuk posisi Manajer  dengan 
masa kerja yang lebih dari satu tahun. 
Perjanjian bonus bisanya didasarkan pada 
macam-macam faktor, misalnya kelebihan 
penjualan diatas target tahun berjalan, atau 
berdasarkan diatas target jumlah laba bersih. 
Adapun ketentuan bonus pada PT Astra Agro 
Lestari, yaitu : 
a. Dalam hal perusahaan memperoleh 

keuntungan dan berdasarkan kemampuan 
perusahaan, maka perusahaan akan 
memberikan “Bonus” kepada karyawannya. 

b. Perhitungan dan besarnya bonus didasarkan 
pada prestasi kerja yang mencerminkan rasa 
keadilan. 

c. Bagi pekerja yang di PHK sebelum tanggal 1 
Desember, tidak berhak atas Bonus. 
Untuk perhitungan bonus PT Astra Agro 

Lestari memberikan bonus kepada pekerjanya 
sebesar 10% dari penjualan. Seandainya 
penjualan pada 1 (satu) tahun mencapai Rp 
200.000.000,- maka bonus yang dibayarkan 
kepada pekerjanya sebesar Rp 20.000.000,- (10% 
X Rp 200.000.000,-). Jurnal untuk mencatat 
bonus adalah sebagai berikut : 
Biaya bonus Rp 20.000.000,- 
   Hutang PPh 21 (10%) Rp   2.000.000,- 

   Utang bonus  Rp 18.000.000,- 
 
5.  Cuti Berimbalan Jangka Pendek 

Sebagian pemberi kerja memberikan hak cuti 
kepada pekerjanya dengan jenis yang berbeda-
beda. Pada PT Astra Agro Lestari cuti 
berimbalan jangka pendek diberikan kepada 
pekerja yang telah melewati masa percobaan 
dan menjadi pekerja tetap. Cuti Berimbalan 
Jangka Pendek Pada PT Astra Agro Lestari 
meliputi : 
1).  Cuti Hari Libur  
2).  Cuti Tahunan 
3).  Cuti Haid  
4).  Cuti Melahirkan 
5). Cuti Lainnya. 

Apabila hal tersebut diatas terjadi diluar 
kota dengan radius lebih dari 60 (enam puluh) 
km dihitung dari tempat bekerja, maka tiap 
keperluan tersebut mendapat ijin tambahan 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari, dengan seijin 
atasannya. 

 
6.  Imbalan Non-moneter 

Imbalan Non-moneter pada PT Astra Agro 
Lestari seperti imbalan kesehatan, rumah, 
kendaran bermotor (mobil atau motor). Dalam 
menentukan Imbalan non-moneter pada PT 
Astra Agro lestari berdasarkan jenjang posisi 
pekerja yang diatur dalam ketentuan 
perusahaan.  
 
7. Imbalan Pasca Kerja  

Imbalan pasca kerja merupakan imbalan 
kerja yang terutang setelah pekerja 
menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca 
kerja pada PT Astra Agro Lestari meliputi :   
Tunjangan Pensiun 

 Tunjangan pensiun merupakan harapan 
terbesar bagi pekerja yang telah habis masa 
kerjanya. Oleh sebab itu PT Astra Agro Lestari 
membentuk Dana Pensiun Astra yang 
diperuntukan bagi para pekerja yang telah 
mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun 
dengan mendapatkan tunjangan pensiun sesuai 
dengan masa kerjanya tersebut. Program 
pensiun yang diatur dalam Dana Pensiun Astra, 
meliputi : 
A. Program Pensiun  Iuran Pasti 

Program Pensiun Iuran Pasti pada PT Astra 
Agro Lestari dikelola oleh Dana Pensiun Astra 
Dua (DPA 2) yang merupakan jasa pensiun 
Astara Grup dan pesertanya pekerja yang 
menjadi peserta Dana Pensiun Astra Dua 
(DPA 2) sesudah tanggal 20 April 1992. Dalam 
program Pensiun Iuran Pasti PT Astra Agro 
Lestari dan pekerjanya melakukan 
pembayaran Iuaran pensiun setiap tahun 
dengan besar iuran ditentukan Dana Pensiun 
Astra Dua (DPA 2). Pada program Pensiun 
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Iuran Pasti biaya yang dikeluarkan oleh PT 
Astra Agro Lestari untuk Iuran Pasti didebit 
pada beban pensiun. Sebagai ilustrasi, 
asumsikan bahwa untuk program pensiun 
iuran pasti pada PT Astra Agro Lestari, 
mewajibkan Iuran yang setara dengan 10% 
gaji bulanan pekerja yang akan dibayarkan 
pada setiap akhir bulan kepada Dana Pensiun 
Astra Dua (DPA 2), dengan asumsi gaji 
tahunan sebesar Rp 300.000.000,-. Ayat 
jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah 
sebagai berikut : 
Beban pensiun Rp 300.000.000,- 
 Kas   Rp 300.000.000,-   

B. Program Pensiun Imbalan Pasti 
Program Pensiun Imbalan Pasti pada PT Astra 
Agro Lestari dikelola oleh Dana Pensiun Astra 
Satu (DPA 1) dan pesertanya adalah pekerja 
yang telah menjadi peserta Dana Pensiun 
Astra Satu (DPA 1) sebelum dan pada tanggal 
20 April 1992. Program pensiun Imbalan Pasti 
merupakan program pensiun yang 
menetapkan jumlah imbalan pensiun yang 
akan diterima oleh pekerja pada saat 
pensiun, setelah memperhitungkan Faktor-
faktor seperti umur, masa kerja, dan jumlah 
kompensasi. Biaya pensiun dari program 
pensiun imbalan pasti didebit ke beban  
pensiun, sedangkan jumlah yang belum 
didanai dikredit kekewajiban pensiun yang 
belum didanai. Sebagai ilustrasi, diasumsikan 
bahwa DPA 1 memerlukan  biaya pensiun 
tahunan sebesar Rp 500.000.000,- dab pada 
tahun berjalan PT Astra Agro Lestari 
membayar Rp 200.000.000,- ke Dana Pensiun 
Astra Satu (DPA 1). Ayat jurnal untuk 
mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut  
Beban pensiun Rp 500.000.000,- 
 Kas Rp 300.000.000,- 
 Kewajiban pensiun  
 yang belum Didanai Rp 200.000.000,- 

C. Kebijakan Akuntansi Imbalan Kerja :  
1. Imbalan Kerja Jangka Pendek 

Imbalan Kerja Jangka Pendek diakui pada 
saat terutang kepada pekerjanya.   

2. Imbalan Pensiun 
a. Kewajiban imbalan pensiun merupakan 

nilai kini kewajiban kewajiban imbalan 
pasti pada tanggal neraca dikurangi 
dengan nilai wajar aset program dan 
penyesuaian atas keuntungan atau 
kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu 
yang belum diakui.   

b. Kewajiban imbalan pensiun dihitung 
oleh aktuaris independen dengan 
menggunakan metode project unit 
credit.    

c. Nilai kini kewajiban imbalan pasti 
ditentukan dengan mendiskontokan 
estimasi arus kas masa depan dengan 

menggunakan tingkat bunga obligasi 
jangka panjang yang berkualitas tinggi 
dalam mata uang rupiah sesuai dengan 
mata uang dimana imbalan tersebut 
akan dibayarkan dan yang memiliki 
jangka waktu yang sama dengan 
kewajiban imbalan pensiun yang 
bersangkutan.   

d. Keuntungan dan kerugian aktuarial 
yang timbul dari penyesuaian dan 
perubahan asumsi-asumsi aktuarial 
yang jumlahnya melebihi jumlah yang 
lebih besar dari 10% dari nilai wajar 
aset program atau 10% dari nilai kini 
kewajiban nilai kini kewajiban imbalan 
pasti, dibebankan atau dikreditkan 
kelaporan laba rugi konsolidasian 
selama rata-rata sisa masa kerja yang 
diharapkan dari pekerja tersebut.   

e. Biaya jasa lalu diakui langsung 
dilaporan laba rugi konsolidasian, 
kecuali biaya jasa lalu yang menjadi 
hak (vested) apabila pekerja yang 
bersangkutan masih tetap bekerja 
selama periode waktu tertentu 
(periode vesting). Dalam hal ini, biaya 
jasa lalu akan diamortisasikan secara 
garis lurus sepanjang periode vesting 
tersebut.   

f. Keuntungan/kerugian aktuarial dan 
biaya jasa lalu yang belum diakui yang 
terkait dengan kutailmen dan 
penyelesaian juga langsung 
dikreditkan/dibebankan pada laporan 
laba rugi konsolidasian.    

3. Imbalan Pasca Kerja Lainnya 
Grup memberikan imbalan Pasca Kerja 
lainnya, seperti  uang pisah, uang 
penghargaan, dan uang kompensasi. Hak 
atas imbalan ini pada umumnya diberikan 
apabila karyawan bekerja hingga 
mencapai usia pensiun dan memenuhi 
masa kerja tertentu. Estimasi biaya 
imbalan diakru sepanjang masa kerja 
karyawan, dengan menggunakan metode 
akuntansi yang sama dengan metode yang 
digunakan dalam perhitungan program 
pensiun imbalan pasti, namun 
disederhanakan. Kewajiban ini dihitung 
setiap tahun oleh aktuaris independen. 

4. Imbalan Jangka Panjang Lainnya 
Imbalan jangka panjang lain seperti cuti 
berimbalan jangka panjang dan 
penghargaan jubilee diberikan 
berdasarkan peraturan Grup dan dihitung 
dengan mendiskontokan estimasi biaya 
imbalan yang diakru secara proporsional 
sepanjang periode Vesting. Biaya jasa lalu 
dan keuntungan/kerugian aktuarial atas 
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imbalan ini langsung diakui pada laporan 
laba rugi konsolidasian. 

Sesuai dengan Undang-undang no. 13 Tahun 
2003, Grup harus menyediakan program pensiun 
dengan imbalan yang minimal sama dengan 
imbalan pensiun yang diatur dalam Undang-
undang no. 13 Tahun 2003. Berdasarkan 
perbandingan manfaat pensiun sesuai dengan 
Undang-undang no. 13 Tahun 2003 dengan 
manfaat pensiun dari program pensiun yang ada 
serta imbalan kerja jangka panjang dan pasca 
kerja lainnya, Grup membukukan selisih kurang 
(jika ada) dan imbalan kerja sebagai kewajiban 
imbalan kerja. 

Jumlah kewajiban imbalan kerja yang diakui 
dalam neraca konsolidasian dihitung oleh PT 
Sentra Jasa Aktuaria, Aktuaris independen, 
dalam laporan tertanggal 12 Januari 2009 (2007: 
11 Januari 2008) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa kewajiban 
imbalan kerja meningkat dari Rp 
89.646.000.000,- pada akhir tahun 2007 menjadi 
Rp 104.313.000.000,- pada akhir tahun 2008 

atau terjadi peningkatan sebesar 16 %. 
Penyisihan yang diakui pada laporan laba rugi 
juga meningkatkan  91 % dari Rp 
33.659.000.000,- untuk tahun 2007 menjadi Rp 
64.379.000.000,- pada tahun 2008.  

Sedangkan imbalan dan iuran yang 
dibayarkan pada tahun 2008 sebesar Rp 
13.709.000.000,- atau meningkat sebesar 236 % 
dibandingkan imbalan yang dibayarkan pada 
tahun 2007 sebesar Rp 4.075.000.000,-.  

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi 
sebesar Rp 33.659.000.000,- dan Rp 
64.379.000.000,- untuk masing-masing tahun 
2007 dan 2008 tersebut tidak dijelaskan berapa 
jumlah yang dialokasikan ke harga pokok 
penjualan dan berapa jumlah yang dialokasikan 
kebeban usaha. 

Artinya bahwa porsi beban penyisihan 
imbalan kerja terhadap keseluruhan beban gaji 
dan kesejahteraan karyawan masing-masing 29 % 
untuk tahun 2008 dan 18 % untuk tahun 2007 
atau ada peningkatan sebesar 11 % 

 
Tabel 1. Kewajiban Imbalan Kerja 

 

Keterangan  
2008 2007 

Pensiun  
Non 

Pensiun Jumlah  Pensiun 
Non 

Pensiun  Jumlah  
Nilai kini Kewajiban didanai  6.341 - 6.341 5.040 - 5.040 
Nilai kini kewajiban yang tdk didanai  148.310 45.458 193.768 132.248 23.816 156.064 
Nilai wajar aset program  -4.188 - -4.188 -4.916   -4.916 
  150.463 45.458 195.921 132.372 23.816 156.188 
Kerugian aktuarial yang belum diakui -43.833 - 43.833 52.497 -1.274 -53.771 
Biaya jasa lalu yang belum diakui -11.775 - 11.775 12.771 - -12.771 
 Jumlah 94.855 45.458 140.313 67.104 22.542 89.646 

 
Rician beban penyisian imbalan kerja yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai 
berikut : 
    

Keterangan  
2008 2007 

Pensiun  
Non 

Pensiun  Jumlah  Pensiun 
Non 

Pensiun  Jumlah  
Biaya jasa kini 10.450 10.481 20.931 9.974 5.553 15.527 
Biaya bunga 13.867 2.266 16.133 11.446 1.968 13.414 
Hasil aset program yang diharapkan -430 - -430 -151 - -151 
Kerugian/keuntungan aktuarial bersih              
diakui ditahun berjalan 7.770 18.975 26.745 5.656 -2.050 3.606 
Amortisasi biaya jasa lalu 997 - 997 1.263 - 1.263 
 Jumlah 32.654 31.722 64.376 28.188 5.471 33.659 
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Mutasi penyisian yang diakui pada neraca konsolidasian adalah sebagai berikut : 
 

Keterangan  
2008 2007 

Pensiun  
Non 

Pensiun  Jumlah  Pensiun 
Non 

Pensiun  Jumlah  
Saldo awal 67.104 22.542 89.646 40.990 19.072 60.062 
Jumlah yang              
dibebankan pada laporan             
laba rugi konsolidasian 32.654 31.722 64.376 28.188 5.471 33.659 
Imbalan dan iuran yang dibayarkan -4.903 -8.806 -13.709 -2.074 -2.001 -4.075 
Saldo akhir 94.855 45.458 140.313 67.104 22.542 89.646 

 
Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
Keterangan  2008 2007 
Usia pensiun  55 tahun 55 tahun 
Tingkat diskonto 12% 10% 
Hasil aset program  
yang diharapkan  11% 9% 
Tingkat gaji masa  
datang 10% 8% 

Tabel mortalita CSO1980 CSO1980 
 
Hasil aktual asset program pension manfaat 
pasti adalah negative Rp 1.938 juta   (2007 : 
positif Rp 1.220 juta) 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, 

maka penulis menyimpulkan permasalahan 
sebagai berikut  
1. PT Astra Agro Lestari, Tbk disamping 

memberikan imbalan kerja jangka pendek 
juga menyediakan imbalan jangka panjang, 
yaitu : program Jamsostek, Dana Pensiun 
Astra Satu (DPA 1), Dana Pensiun Astra Dua 
(DPa 2), kewajiban sesuai dengan Undang-
undang no.13 tahun 2003. Perhitungan 
estimasi imbalan kerja jangka panjang 
dihitung dengan bantuan aktuaris 
independent, yaitu PT Sentra Jasa Aktuaria.   

2. Sesuai dengan  Catatan Atas Laporan 
Keuangan tahun 2008 yang dibuat Akuntan 
Publik Haryanto Sahari dan Rekan disebutkan 
bahwa laporan keuangan perusahaan disusun 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia (PSAK).   

3. Jumlah estimasi penyisihan yang diakui pada 
neraca perusahaan jumlahnya pada akhir 
tahun 2008 jumlahnya cukup signifikan yaitu 
sebesar Rp 140.313.000.000. Sedangkan 
beban yang diakui pada tahun 2008 
jumlahnya meningkat cukup tinggi yaitu 
sebesar 91 % dari Rp 33.659.000.000,- pada 
tahun 2007 menjadi Rp 64.379.000.000,- 
pada tahun 2008. Namun tidak diketahui 
bagaimana dan berapa jumlah beban 

penyisihan imbalan kerja yang dialokasikan 
masing-masing ke harga pokok penjualan dan 
ke dalam beban usaha. 
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