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1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di 

Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud 

pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah 

menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut 

mengharuskan pemerintah memberikan informasi atas aktifitas dan 

kinerjanya kepada masyarakat.  

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan 

heterogen. Sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang 

berorientasi pada kepentingan publik, oleh karena itu biasaya sektor 

publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya, namun 

seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat 

membuat laporan keuangan formal seperti Laporan Realisasi Anggaran 

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

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 

laporan keuangan.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung 

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa 

laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. 

Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut 

dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas 

hasil-hasil yang dicapainya.  Pemerintah berkewajiban untuk membuat 

laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, sebagai 

salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat laporan 

keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan 

(stakeholder) dapat memahami informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah 
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buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu 

menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik 

(pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi buruk. Kualitas dapat 

diartikan sebagai sesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar 

ketidaksesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan 

sektor publik hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik dari pajak, 

retribusi atau transaksi lainnya.  

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi 

yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi 

prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah No 71 

tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan 

dasar dalam membuat laporan keuangan Pemerintah. Tujuan umum 

laporan keuangan sektor publik  adalah kepatuhan dan pengelolaan, 

akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi 

otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan 

gambaran. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa 

kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang 

dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola 

organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan 

Pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik 

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.  

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya 

ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Laporan 

keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. Namun 

pada kenyataannya masih banyak oraganisasi di Indonesia yang 

memiliki kualitas informasi akuntansi yang masih rendah.  BPKP 

menyatakan bahwa tidak diperolehnya opini WTP disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut adalah penyajian laporan keuangan 

yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), 

kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang 

memadainya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan 

pada pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas faktor yang harus menjadi dasar pertimbangan adalah 

kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem 
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informasi. Hampir semua tenaga atau birokrat yang bertanggungjawab 

pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak memahami akuntansi. 

Karena disebabkan kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan 

akuntansi.  

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, 

tepat, dan akurat, Pemerintah Daerah memerlukan adanya implementasi 

sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah 

mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data 

transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat 

dimanfaatkan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 

(SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan 

untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah 

baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan 

penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.  

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mulai 

diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini 

dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah 

ditingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun ditingkat SKPD 

(entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat lebih kepada Pemda dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan 

untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan 

teknologi multi user dan teknologi client,server, dari penyusunan 

anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. 

Akan tetapi disisi lain SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara 

optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat 

membantu mencapai tujuan organisasi pemda secara maksimal.  

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas 

selain dibutuhkanya aplikasi sistem yang mempermudah dalam 

pembuatan lapooran keuangan juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan. Karena 

sumber daya manusia manusia merupakan salah satu faktor yang 
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sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain. 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang diperlukan dalam 

pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain 

pemahaman dalam akuntansi pemerintah dan penguasaan penggunaan 

aplikasi yang ada.  

Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan 

selalu berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Mengacu 

dengan amanat UU no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, 

pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 

yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 

Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP). Dalam SAP 

mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. 

PP no.71 tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan syarat 

mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar kualitas 

laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan. 

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode 

pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi 

kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

  Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan 

untuk kepentingan: 

(a). Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
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ManajemenMembantu para pengguna laporan keuangan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode 

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. 

(b). Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan. 

(c). Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah 

penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung 

beban pengeluaran tersebut. 

  Tujuan  penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat suatu keputusan, baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik di Inspektorat Kabupaten Ngawi pada khususnya 

dan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada umumnya dengan : 

(a). Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode 

berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

(b). Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh 

sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan 

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 

(c). Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi 

yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di SKPD dalam kerangka 

Pemerintah Kabupaten Ngawi serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

(d). Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD di  Pemerintah 

Kabupaten  Ngawi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi 

kebutuhan kasnya. 
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(e). Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi  

SKPD di  Pemerintah Kabupaten Ngawi berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya. 

(f). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan 

SKPD di Pemerintah Kabupaten Ngawi, apakah mengalami 

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 

selama periode pelaporan. 

(g). Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD 

di  Pemerintah Kabupaten Ngawi menyediakan informasi mengenai 

pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  

  Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di Pemerintah 

Kabupaten Ngawi adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya 

bagian yang mengatur keuangan Negara ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor                             9 Tahun 2015 ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 

Tahun 2011 ; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada                       

Pemerintah Daerah ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran  2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 

Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 

2017 Nomor 12); 

17. Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ngawi; 

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan 

Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah ; 

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Ngawi ; 

20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi ; 
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2.1 EKONOMI MAKRO  

Pada dasarnya ekonomi makro adalah sebuah ilmu  yang 

mempelajari dan mambahas tentang segala peristiwa, fenomena atau 

masalh-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau 

dalam ruang lingkup besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari 

ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja 

perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Karena pada dasarnya 

ekonomi makro memiliki tujuan ekonomi makro adalah untuk mengerti 

dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan 

berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi untuk 

memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Ekonomi makro selalu 

menaruh perhatian yang begitu besar terhadap peranan pemerintah 

dalam menangani masalah-masalah yang ada. Beberapa hal yang 

mempengaruhi ekonomi makro antara lain : 

a. Inflasi (kenaikan harga) 

Inflasi merupakan suatu kejadian yang sering terjadi dalam dunia 

perekonomian. Pada dasarnya inflasi merupakan peristiwa dimana 

semua harga naik dan terjadi terus menerus dan bersifat umum. 

kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

sumber daya alam yang semakin menipis, pajak yang diterapkan 

pemerintah tinggi, biaya produksi tinggi dan masih banyak 

lainnya. Namun tidak semua kenaikan harga bisa dikatakan 

inflasi, kenaikan harga baru bisa dikatakan inflasi jika terjadi 

secara keseluruhan atau umum dan dalam jangka watu yang terus 

menerus. Inflasi merupakan pokok permasalahan yang menjadi 

fokus utama analisis ekonomi makro karena gejala-gejala inflasi 

menunjukkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. 

b. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi 

perekonomian tersebut baik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

titik keseimbangan, dimana jumlah permintaan suatu produk baik 

barang atau jasa sama dengan penawaran pada suatu produk 
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tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi pembahasan ekonomi 

makro karena pertumbuhan ini akan menyebar ke seluruh aspek 

ekonomi suatu negara. 

c. Tingkat pengangguran 

Pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang akan 

mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Pihak-pihak 

yang bisa disebut dengan pengangguran adalah seseorang yang 

belum mendapat pekerjaan ataupun yang sedang mencari sebuah 

pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu fokus kajian ekonomi 

makro karena jika tidak segera diselesaikan maka akan 

mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan. 

d. Kerjasama antar negara di dunia 

Kerjasama antar negara khsusunya dalam perekonomian dunia 

menjadi salah satu fokus kajian ekonomi makro, karena interaksi 

yang ada akan menghasilkan situasi dan kondisi yang baik dalam 

jalannya perekonomian suatu negara. Kerjasama ini contohnya 

ekspor dan impor. Interaksi antar negara dalam perekonomian 

dunia memiliki dampak baik ataupun buruk, hal ini bisa di 

analisis melalui neraca pembayaran ataupun tingkat nilai tukar 

uang. Untuk itu kerjasama antar negara di dunia perekonomian 

menjadi salah satu fokus kajian ekonomi makro karena akan 

mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh. 

e. Perjalanan siklus ekonomi 

Siklus ekonomi diartikan sebagai perjalanan ekonomi suatu 

negara, pastinya ada naik turunnya. Mengapa siklus ekonomi 

menjadi kajian dari ekonomi makro, karena dampak-dampak yang 

ditimbulkannya memberikan dampak yang cukup besar. Misalkan 

adanya resesi ekonomi yang berjalan terus menerus akan 

membuat perekonomian suatu negara sulit menjalankan 

fungsinya. Sebaliknya akspansi yang berkepanjangan akan 

memancing terjadinya inflasi. Untuk itulah siklus ekonomi ini 

tidak bisa diremehkan. 

Itulah beberapa masalah yang menjadi fokus kajian ekonomi 

makro, hal-hal tersebut menjadi kajian karena memberikan dampak 

pada perekonomian secara menyeluruh. Pada dasarnya ekonomi makro 

memiliki beberapa kebijakan sebagai landasan untuk mengatasi dan 

menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang memiliki ruang 

lingkup besar.  
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Pemerintah dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah sebagai 

salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi 

penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, 

dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

 Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan 

kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan 

keamanan. 

 Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang 

dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, 

penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. 

 Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau 

distribusi pendapatan masyarakat. 

 

2.2  KEBIJAKAN KEUANGAN 

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpatokan pada 

azas umum pengelolaan keuangan sehingga kinerja keuangan daerah 

dapat terus ditingkatkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka 

azas umum pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis.  

Secara tertib, maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola 

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti 

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan.  

Efektif maksudnya adalah pencapaian hasil program yang sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Efisien maksudnya adalah pencapaian hasil yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 

mencapai hasil tertentu.  

Ekonomis maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas 

dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.  

 

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD  

 Indikator pencapaian target kinerja APBD Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) berupa indikator program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun pelaporan dan informasi tentang pencapaian 
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efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Indikator pencapaian target kinerja yang dimaksud adalah: 

a. Indikator capaian program (sasaran), tolok ukur kinerjanya berupa 

obyek sasaran program/kegiatan yang akan dicapai. Target 

kinerjanya ditampillkan dalam bentuk jumlah obyek sasaran 

program/kegiatan, yang mencerminkan jumlah yang akan dicapai 

dari suatu program/kegiatan. 

b. Indikator masukan (input), tolok ukur kinerjanya jumlah dana, SDM, 

dan peralatan yang digunakan. Target kinerjanya rupiah untuk 

jumlah dana, orang untuk SDM dan satuan untuk peralatan yang 

digunakan untuk mencapai suatu target. 

c. Indikator keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 

sasaran dan tujuan program/ kegiatan dengan target kinerja berupa 

jumlah/volume sasaran yang dicapai. 

d. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari program/kegiatan, tolok ukur kinerjanya 

adalah manfaat dari terlaksananya kegiatan. Target kinerjanya 

ditunjukan dengan prosentase yang merupakan perbandingan antara 

capaian dengan jumlah objek sasaran program/kegiatan. 

Belanja langsung di dalam APBD tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 

5.181.853.400,00 Realisasi belanja langsung mencapai 92 % dari anggarannya 

atau sebesar Rp. 4.770.698.850,00 Dengan demikian efisiensi terhadap 

anggaran belanja langsung mencapai 9%. 
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3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 

  Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana 

yang telah diuraikan di bab 2 di muka, ikhtisar pencapaian kinerja 

Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

5. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

3.2 BELANJA DAERAH 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara                  

Pengeluaran / Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

 

Tabel  3.1 
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja  

Tahun  2017 
 

 

NO KETERANGAN ANGGARAN REALISASI  % 

1 BELANJA    

 BELANJA OPERASI 

 

 8.039.145.360,68 

 

7.710.782.310,00 95,92 

 

  

BELANJA MODAL 1.510.448.500,00 1.406,460.815,00 93.12 

       

   JUMLAH BELANJA  9.549.593.860,68 9.117.826.601,00 95.47 

 

3 
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Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa penghematan atau efisiensi 

terhadap belanja sesungguhnya sebagai berikut : 

- Penghematan/efisiensi belanja operasi mencapai 4,08 % dari 

anggarannya atau sebesar Rp. 328.363.050,68 ; 

- Efisiensi Belanja Modal sebesar  6.88 % dari anggarannya atau 

sebesar   Rp. 103.987.685,-; 

- Sedangkan secara total penghematan/efisiensi belanja mencapai 

4.52 % dari anggarannya atau sebesar Rp. 431.767.259,68. 

1. Belanja Operasi 

Dari anggaran sebesar Rp. 8.039.145.360,68 belanja operasi 

terealisasi sebesar Rp. 7.710.782.310,00atau 95.92 % dari 

anggaran. Sebagaimana yang tersaji di tabel 3.2 terlihat bahwa 

penghematan atau efisiensi tehadap belanja operasi terjadi pada 

belanja pegawai dan belanja barang.  

Penghematan pada realisasi belanja pegawai sebesar                     

Rp. 38.206.185,68 atau 0,8 %, dan belanja barang sebesar                         

Rp. 290.156.865,00 atau 8.83 %. Secara keseluruhan efsiensi 

belanja operasi mencapai 4,08 % dari anggaran atau sebesar                                

Rp. 328.363.050,68 

Tabel 3.2 

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi 
Tahun Anggaran 2017 

 

NO. 

JENIS 

BELANJA 

OPERASI 

ANGGARAN 

REALISASI 
EFISIENSI 

(%) JUMLAH % 

1  
Belanja 

Pegawai 
4.752.275.460,68 4.714.069.275,00 95.92 0.8 

2 
Belanja 

Barang  
3.286.869.900,00 2.996.713.035,00 93.12 8.83 

  Jumlah   8.039.145.360,68 7.711.365.786,00 95.48 4.08 

 

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja Operasi TA 2017 

mengalami kenaikan sebesar 12.55 % dibandingkan realisasi belanja 
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Operasi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya 

kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang sebagai prioritas 

program kegiatan di tahun anggaran 2017. 

 

Tabel 3.3 

Perbandingan belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016 
 

URAIAN REALISASI 2017 REALISASI 2016 
NAIK / TURUN 

(%) 

Belanja Pegawai 4.714.069.275,00 4.539.766.971.00 3.70 

Belanja Barang 2.996.713.035,00 2.203.411.771.00 26.47 

JUMLAH 7.710.782.310,00 6.743.178.742,00 12.55 

 

1. Belanja Pegawai : 

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2017 dan TA 2016 adalah 

masing masing sebesar Rp. 4.714.069.275,00 dan Rp. 

4.539.766.971.00 Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan 

sebesar 3.70 % dari realisasi belanja pegawai TA 2016. Hal ini 

disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai dan adanya penambahan 

honorarium tim pelaksana kegiatan pada Dinas Kependudukan & 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. 

 

 

2. Belanja Barang  

Realisasi Belanja Barang pada TA 2017 dan TA 2016 adalah masing 

masing sebesar Rp. 2.996.713.035,00 dan Rp. 2.203.411.771.00 

realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 26.47 % dari 

realiasai belanja barang TA 2016. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas 

Kependudukan & Pencatatan Sipil. 

 

3. Belanja Modal 

 Dari anggaran sebesar Rp. 1.510.448.500,00 belanja modal 

terealisasi sebesar Rp. 1.406.460.815,00 atau 93.12 % dari anggaran. 

Sebagaimana yang tersaji di tabel 3.4 terlihat bahwa realisasi Belanja 

Modal Peralatan dan Mesin sebesar 93.11 %. 

 

Tabel 3.4 
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Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal 

Tahun Anggaran 2017 
 

NO. BELANJA MODAL ANGGARAN 
REALISASI 

EFISIENSI 
JUMLAH % 

1 Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

882.970.000,00 792.935.815,00 89,80 10 % 

2 Belanja Modal 
Rehabilitas / 

Restorasi Gedung 

627.478.500,00 613.525.000,00 97.78 2,22 % 

 JUMLAH 1.510.448.500,00 1.406.460.815,00 93.12 6,88 % 

 

 

A. POSISI KEUANGAN 

Posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi tahun 2017 sebagaimana yang tercermin di 

neraca, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. 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 manfaat sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah 

utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih 

pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

1. Aset  

 Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi terdiri dari aset lancar dan  aset tetap. 

Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk 



 

 

16 

 

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi 

jangka pendek, piutang dan persediaan.  

 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap 

lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. 

 Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi per  31 Desember 2017 sebagaimana 

tampak pada tabel 3.5 berikut. 

 

 
 

Tabel 3.5 
Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 

 

JENIS ASET  2017 

1. Aset Lancar 984.878.885,20 

2. Aset Tetap  4.069.539.195,80 

2. Aset Lainnya 0,00 

Jumlah 5.054.418.081,00 

 

2. Kewajiban 

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban 

meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 sebagaimana 

tampak pada tabel 3.6 berikut. 
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Tabel 3.6 
Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 
 

KEWAJIBAN 2017 

1. Kewajiban Jangka Pendek 9.211.678,00 

2. Kewajiban Jangka Panjang 0,00 

Jumlah 9.211.678,00 

 

 

3. Ekuitas Dana 

 Ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah aset 

dengan jumlah kewajiban. Ekuitas dana menggambarkan 

jumlah kekayaan bersih milik pemerintah daerah. 

Posisi ekuitas dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2017 sebagaimana 

tampak pada tabel 3.7 

 

Tabel 3.7 

Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 
per 31 Desember 2017 

 

URAIAN 2017 

Ekuitas  5.054.418.081,00 

Jumlah 5.054.418.081,00 

 

 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait 

dengan aset dan ekuitas dana, dapat dilihat pada Bab 5 

yang menjelaskan tentang    pos – pos neraca. 

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang 

Telah Ditetapkan 

3.1.1 Masalah sumber daya manusia 

Terkait dengan masalah SDM di lingkungan pemda,  bahwa untuk 

dapat melaksanakan seperangkat aturan pengelolaan keuangan 

daerah tersebut, diperlukan SDM yang minimal memiliki 
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kompetensi atau berlatar belakang akuntansi. Kenyataannya, 

tenaga yang berlatar belakang akuntansi masih sangat minim, 

yang berarti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum 

tentu memiliki tenaga  akuntan. 

Sehubungan dengan adanya perubahan peraturan di bidang 

pengelolaan keuangan negara/daerah, sebaiknya dilakukan 

analisis terhadap kebijakan pengembangan SDM khususnya yang 

terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dari analisis 

tersebut nantinya akan terpetakan dan mampu  menunjukkan 

bahwa SDM penyelenggara keuangan daerah belum dikelola secara 

baik. Disisi lain, hal tersebut terindikasi bahwa kondisi jumlah dan 

latar belakang kompetensi SDM pengelola keuangan daerah tidak 

sesuai dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, dan 

ketersebaran pegawai yang berlatar belakang akuntansi di masing-

masing SKPD belum memadai. 

3.1.2 Masalah sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja 

keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung  pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja 

keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih 

kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk 

mengatasinya, Inspektorat Kabupaten Ngawi berusaha melakukan 

penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara 

bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana 

penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar 

kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara 

rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap 

dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang 

pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja 

keuangan yang efektif dan efisien. 

  

3.1.3 Masalah sistem dan prosedur. 

Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan struktur 

organisasi dan tata kerja berdampak secara langsung terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya perbedaan dalam 

pemahaman persepsi sistem dan prosedur yang baru  berpengaruh 
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pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan. 

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah 

dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-

pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-

konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya 

Kemendagri, Kementerian Keuangan maupun BPK. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

20 

 

 

 

 

 
 

 
 

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN NGAWI 

 
 

 

4.1 PENDAHULUAN  

4.1.1 Tujuan 

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah 

Kabupaten Ngawi ini mengacu pada kerangka konseptual 

standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan  

konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah sebagai acuan bagi: 

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi 

masalah akuntansi yang belum diatur dalam 

kebijakan akuntansi; 

b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai 

apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan 

kebijakan akuntansi; dan 

c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan 

informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 

3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

4 
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4. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Ngawi untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan 

antar periode. 

5. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas  

akuntansi/pelaporan, yang memperoleh anggaran 

berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. 

Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan 

entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.  

4.1.2 Ruang Lingkup 

1. Kerangka Konseptual ini membahas: 

(a). Tujuan Kerangka Konseptual;  

(b). Lingkungan Akuntansi; 

(c). Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;  

(d). Pengguna dan Kebutuhan Informasi; 

(e). Asumsi Dasar; 

(f). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; 

(g). Unsur/Elemen Laporan Keuangan; 

(h). Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;  

(i). Prinsip-Prinsip; 

(j). Kendala Informasi Akuntansi; dan 

(k). Dasar Hukum. 

2. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan 

di Pemerintah Kabupaten Ngawi 
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4.2 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 

1. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Ngawi 

berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan 

pelaporan keuangannya. 

2. Ciri-ciri penting lingkungan akuntansi yang perlu dipertimbangkan 

dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 

adalah sebagai berikut:  

a. Ciri utama struktur Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 

pelayanan yang diberikan: 

1. bentuk umum Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 

pemisahan kekuasaan;  

2. sistem pemerintahan otonomi; 

3. adanya pengaruh proses politik; 

4. hubungan antara pembayaran pajak dengan 

pelayanan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

b. Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang penting 

bagi pengendalian: 

1. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target 

fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 

2. investasi dalam aset yang tidak langsung 

menghasilkan pendapatan. 

4.3 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN  

1. Peranan Laporan Keuangan 

a. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Ngawi selama satu periode 

pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan 
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anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

b. Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil 

yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis 

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan : 

(a). Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

(b). Manajemen 

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode 

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan 

ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat. 

(c). Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Ngawi 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan. 
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(d). Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity) 

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui 

apakah penerimaan pada periode laporan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang 

diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 

2. Tujuan Pelaporan Keuangan 

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik 

dengan:  

(a). menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan 

periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh 

pengeluaran. 

(b). menyediakan informasi mengenai apakah cara 

memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya 

telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan. 

(c). menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya 

ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Ngawi serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

(d). menyediakan informasi mengenai bagaimana 

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

(e). menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan 

kondisi Pemerintah Kabupaten Ngawi berkaitan 
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dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang 

berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 

(f). menyediakan informasi mengenai perubahan posisi 

keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi, apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan 

sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, 

sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran 

lebih, surplus/ defisit-Laporan Operasional (LO), aset, 

kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten 

Ngawi. 

 

4.4 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI  

1. Pengguna Laporan Keuangan 

a. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun tidak 

terbatas pada: 

(a). masyarakat; 

(b). para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga 

pemeriksa; 

(c). pihak yang memberi atau berperan dalam proses 

donasi, investasi, dan pinjaman; dan 

(d). pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat). 
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2. Kebutuhan Informasi 

a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan 

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua 

kelompok pengguna. 

b. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang 

tercantum di dalam laporan keuangan, wajib 

memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan. 

4.5 ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 

dibuktikan agar kebijakan  akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri 

dari: 

a. Asumsi kemandirian entitas; 

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan 

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 

4.6 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya.  

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: 

a. relevan 

b. andal 

c. dapat dibandingkan  

d. dapat dipahami 
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4.7 UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi terdiri dari: 

a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Akuntansi 

sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: 

i. Laporan Realisasi Anggaran; 

ii. Laporan Operasional; 

iii. Neraca;  

iv. Laporan Perubahan Ekuitas; 

v. Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Pelaporan 

sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: 

i. Laporan Realisasi Anggaran; 

ii. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

iii. Neraca; 

iv. Laporan Operasional; 

v. Laporan  Arus Kas; dan 

vi. Laporan Perubahan Ekuitas 

vii. Catatan atas Laporan Keuangan; 

 

4.8 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan 

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam 

catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur 

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, 

pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan 

keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan 

dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang 

terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 
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Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau 

peristiwa untuk diakui yaitu: 

(a). terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari 

atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

(b). kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

 

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep 

kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi 

digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa 

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau 

kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas 

pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi 

ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. 

Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat 

ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat 

diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. 

2. Keandalan Pengukuran 

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai 

uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan 

pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada 

hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya 

dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka 

pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

3. Pengakuan Aset 
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(a). Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat diukur dengan andal. 

(b). Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah 

antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, 

penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil 

pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-

lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. 

Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut 

sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. 

Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh 

Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan 

pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih 

rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak 

uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas 

Umum Daerah. 

(c). Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat 

ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah 

daerah setelah periode akuntansi berjalan. 

4. Pengakuan Kewajiban 

(a). Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa 

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau 

telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada 

sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut 

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan 

andal. 

(b). Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau 

pada saat kewajiban timbul. 

5. Pengakuan Pendapatan 
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(a). Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya 

ekonomi.  

(b). Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Entitas Pelaporan. 

6. Pengakuan Belanja dan Beban 

(a). Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya 

konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa.  

(b). Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.  

(c). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan.  

4.9 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai 

perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan 

sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat 

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan 

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi 

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 
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4.10 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara 

akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta 

oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang 

disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi: 

a. basis akuntansi; 

b. prinsip nilai perolehan; 

c. prinsip realisasi; 

d. prinsip substansi mengungguli formalitas; 

e. prinsip periodisitas; 

f. prinsip konsistensi; 

g. prinsip pengungkapan lengkap; dan  

h. prinsip penyajian wajar. 

 

Basis Akuntansi 

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-

LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan 

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan 

basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. 

 

2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat 

hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas 

belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh 

entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi 

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
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Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti 

bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada 

LO. 

3. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 

LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan 

dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; 

serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada 

saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.  

4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan 

ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar. 

 

4.11 KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL 

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan 

yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan 

informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai akibat keterbatasan (limitations) 

atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan 

kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan 

andal, yaitu: 

(a). Materialitas; 

(b). Pertimbangan biaya dan manfaat; dan 

(c). Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 
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4.12 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

1. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang 

mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 

2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri 

dari 0satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan 

adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan 

pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan 

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib 

menyajikan laporan keuangan 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

 
 

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 

01. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada 

pada pimpinan entitas. 

 

STRUKTUR DAN ISI 

Pendahuluan 

02. Pernyataan kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu 

pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan 

pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan 

atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan 

format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. 

Identifikasi Laporan Keuangan 
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03. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari 

informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. 

04. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak 

untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau 

dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat 

membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi 

dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam 

Kebijakan Akuntansi ini. 

05. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. 

Disamping itu, informasi barikut ini harus dikemukakan secara jelas  

dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk 

memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi  yang disajikan: 

a) nama SKPD/PPKD/PEMDA; 

b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau 

gabungan dari beberapa entitas akuntansi; 

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan 

keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan 

keuangan; 

d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan  

e) tingkat ketetapan yang digunakan dalam penyajian angka-angka 

pada laporan keuangan. 

06. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang 

penomoran halaman, referensi, dan susunan laporan sehingga dapat 

mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan. 

07. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana 

informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian 

demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam 

penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak 

hilang 
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Periode Pelaporan 

08. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan 

laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih 

panjang atau pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan 

informasi berikut: 

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, 

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu 

seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat 

diperbandingkan. 

09. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal 

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun 

anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah 

penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan 

untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat 

diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari 

akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah 

tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas 

pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian. 

Tepat Waktu 

10. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia 

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. 

Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas 

pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan 

pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan 

dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 

daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

02. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan 

anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. 

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat 

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan daerah. 

Ruang Lingkup 

03. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis 

kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. 

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

04. Laporan Realisasi Angggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari 

suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing 

perbandingan dengan anggarannya. 

05. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 

kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara 

menyajikan laporan secara komparatif.  
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STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

06. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

07. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, 

dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi 

berikut: 

(a) nama SKPD/PPKD/Pemda; 

(b) periode yang dicakup; 

(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah 

(d) satuan angka yang digunakan; dan 

(e)  cakupan entitas pelaporan 

PERIODE PELAPORAN 

08. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah 

dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu 

periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas 

mengungkapkan informasi sebagai berikut:  

(a) alasan penggunaan periode tidak satu tahun; 

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat 

diperbandingkan. 

TEPAT WAKTU  

09. Suatu entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, 
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surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar. 

11. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan 

anggarannya 

12. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 

sebagai berikut:  

(a) Pendapatan-LRA 

(b) Belanja 

(c)  Transfer 

(d) Surplus atau defisit-LRA 

(e) Penerimaan pembiayaan 

(f) Pengeluaran pembiayaan 

(g) Pembiayaan netto; dan  

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU 

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

14. Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan–LRA dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan 

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

15. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja 

menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja 

menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

 



 

 

39 

 

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 

16. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang 

rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang tersebut menurut kurs 

tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD  

17. Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester 

satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA dan belanja SKPD yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

1. Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, untuk 

memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan perundang-

undangan, pemerintah daerah melakukan konversi dalam penyajian 

LRA. Format konversi pendapatan-LRA dan belanja dalam penyajian LRA 

sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2. 
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Tabel 1 
Format Konversi Penyajian Pendapatan–LRA 
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Tabel 2 

Format Konversi Penyajian Belanja 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA 

 

PENDAHULUAN  

Tujuan 

01. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menempatkan dasar-dasar penyajian 

Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

02. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

 

Ruang Lingkup 

03. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat 

SKPD, PPKD dan Pemda. 

 

KLASIFIKASI 

04. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 

05. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos 

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan 

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

06. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-

barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintah, 

perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam 
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neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan 

digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan 

untuk keperluan jangka panjang. 

07. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan 

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas 

akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset 

non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga 

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset 

lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang. 

08. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, 

sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

(a) Kas dan setara kas; 

(b) Investasi jangka pendek; 

(c) Piutang pajak dan bukan pajak; 

(d) Persediaan; 

(e) Investasi jangka panjang; 

(f) Aset tetap; 

(g) Dana cadangan; 

(h) Aset lainnya; 

(i) Kewajiban jangka pendek; 

(j) Kewajiban jangka panjang; 

(k) Ekuitas; 

09. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika 

penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan 

suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan 

pada faktor-faktor berikut ini: 
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(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 

(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas 

pelaporan; 

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur 

dengan dasar-dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, 

sekelompok aset tetap tertentu dicatat di atas dasar biaya perolehan dan 

kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang 

diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.  

 

Ruang Lingkup 

02. Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan 

umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

03. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi 

akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna 

adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang 

memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, 

serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan 

keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan 

yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 
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04. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam 

menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan 

gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah. 

 

KETENTUAN UMUM 

05. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas 

Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan 

keuangan untuk tujuan umum. 

06. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. 

Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi 

yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. 

Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat 

Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 

 

STRUKTUR DAN ISI 

07. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi 

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

08. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan 

dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian 
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yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan 

komitmen-komitmen lainnya. 

09. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang 

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang 

memadai, antara lain: 

a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 

target; 

d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan 

kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 

lembar muka laporan keuangan; 

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan 

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

10. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan 

mengikuti kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan 

untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi 

tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi 

yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 

11. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, 

daftar dan schedule/jadwal atau bentuk lain yang lazim yang 



 

 

47 

 

mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan 

entitas pelaporan.  

12. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya 

untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas 

akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan 

fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. 

13. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan 

Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan 

kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana 

hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai 

perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode 

berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan 

dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan 

realiasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah 

perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan 

anggaran dibandingkan dengan realiasinya. 

14. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam 

peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau 

penggunaan pembiayaan. Misalnya, penjabaran rencana strategis dalam 

kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program, dan prioritas anggaran, 

kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

15. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang 

digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. 

Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional 
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Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak 

dan tingkat suku bunga. 

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan 

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan 

anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan 

kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta 

masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas 

akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.  

17. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, 

entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan 

persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti 

kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-

perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan 

anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam 

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas 

akuntansi/pelaporan. 

18. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas 

akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan 

informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui 

pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana 

dalam anggaran periode mendatang. 

19. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh 

material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika 

berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. 

20. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan 

lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi 

dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan 
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atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang 

belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. 

21. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, 

beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai 

dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan seperti kewajiban kontinjensi. 

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca 

laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa 

yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas 

akuntansi/pelaporan pada peristiwa yang akan datang. 

22. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus 

menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian 

persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari 

seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. 

Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk 

dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian 

yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.  

23. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual 

atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan 

kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan 

menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 

24. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara 

Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. 

25. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang 

berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis 

akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi 

penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan 

basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai 

akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna 
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daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada tertentu, harus 

disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 

26. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi 

yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. 

27. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila 

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, 

yaitu: 

(a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat 

entitas tersebut berada; 

(b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; 

(c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

28. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-

kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: 

(a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun 

berjalan; 

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh 

manajemen baru; 

(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada 

Neraca; 

(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan 

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya 

pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah. 

29. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai 

pelengkap kebijakan ini. 

 

 

 



 

 

51 

 

SUSUNAN 

30. Agar dapat digunakan oleh penguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan 

atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai 

berikut: 

(a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

Peraturan Daerah tentang APBD; 

(b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan; 

(c) Kebijakan akuntansi yang penting: 

i. Entitas pelaporan; 

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan 

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan; 

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan 

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; 

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 

memahami laporan keuangan; 

(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan 

Keuangan; 

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam 

lembar muka Laporan Keuangan; 

(e) Pengungkapan pos-pos aset kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual; 
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(f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran 

umum daerah. 

42. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi 

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan 

Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, dan Laporan Arus Kas.  

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan beban adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas belanja, beban dan informasi lainnya dalam 

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

02. Perlakuan akuntansi belanja  dan beban mencakup definisi, pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan. 

 

Ruang Lingkup 

03. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja  yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan akuntansi 

beban dengan menggunakan basis akrual. 

04. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 

pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, 

tidak termasuk perusahaan daerah. 
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KLASIFIKASI 

06. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 

organisasi, dan fungsi.  

07. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan jenis belanja yang 

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. 

Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 

sosial, dan belanja tak terduga.  

08. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

Entitas Pelaporan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi 

meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial.  

09. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan 

tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.  

10. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan Entitas Pelaporan.  

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai 

berikut: 

 Belanja Operasi:   

  Belanja Pegawai   xxx  

  Belanja Barang  xxx  

Bunga   xxx  

  Subsidi    xxx  

  Hibah    xxx  
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Bantuan Sosial  xxx  

 

 Belanja Modal:  

  Belanja Aset Tetap xxx  

Belanja Aset Lainnya xxx  

  Belanja Tak Terduga  xxx 

 

11. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke 

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Entitas 

Pelaporan.  

12. Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasi belanja 

berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi.  

13. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi belanja yang 

didasarkan pada fungsi-fungsi utama Entitas Pelaporan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:  

Belanja:  

Pelayanan Umum    xxx  

Pertahanan     xxx  

Ketertiban dan Keamanan   xxx  

Ekonomi      xxx  

Perlindungan Lingkungan Hidup xxx  

Perumahan dan Permukiman  xxx  

Kesehatan      xxx  

Pariwisata dan Budaya   xxx  

Agama     xxx  

Pendidikan      xxx  

Perlindungan Sosial   xxx 

 

14. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dengan 

mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban 

Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban 
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Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban 

Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, Dan Beban Lain-

lain. 

 

PENGAKUAN 

15. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan 

pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi 

yang terjadi di SKPD dan PPKD. 

16. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Bendaraha Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD/pengguna 

anggaran. 

17. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, 

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  

18. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari 

pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. 

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum 

dibayar pemerintah.  

19. Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang 

tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas 

dalam kegiatan operasional pemerintah.  

20. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa adalah penyusutan.  

21. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan 

layanan umum. 
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22. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang 

ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

23. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang 

terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang 

belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

24. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat 

dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan 

cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. 

 

PENGUKURAN 

41. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. 

 Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening 

Kas Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat 

sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara 

serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya 

maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang 

bersangkutan. 

42. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang 

digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur 

dengan nilai wajar. 

43. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga 

sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi 

tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.  

44. Beban dicatat sebesar: 

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar 

pada periode berjalan. 



 

 

57 

 

b) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan 

datang. 

c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah 

dikeluarkan. 

 

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

45. Beban disajikan secara penuh (full cost) dalam laporan keuangan 

terpisah untuk setiap jenis beban. Rincian jenis beban diungkapkan 

pada Catatan Atas Laporan Keuangan 

46. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara 

lain: 

(a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 

anggaran; 

(b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; 

(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja didasarkan 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 

AKUNTANSI ASET 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang 

harus disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup 

02. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan 

keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis 

akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan 

pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

03. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah 

yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset. 

KLASIFIKASI 

04. Aset diklasifikasikan ke dalam 

(a) Aset Lancar;  

(b) Aset Non Lancar. 

05. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera 

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi 

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut 

diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 

06. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset 

tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung 

untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat 
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umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka 

panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.  

PENGAKUAN ASET 

07. Aset diakui: 

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. 

b) pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 

berpindah. 

ASET LANCAR 

08. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera 

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

09. Aset Lancar terdiri dari: 

a) Kas dan setara kas; 

b) Investasi Jangka Pendek; 

c) Piutang; 

d) Piutang Lain-lain; dan 

e) Persediaan. 

Kas dan setara kas 

10. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah 

daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 

menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas 

juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo 

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk 

melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara 

kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 
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menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 

(tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 

11. Kas terdiri dari: 

a) Kas di Kas Daerah; 

b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan 

c) Kas di Bendahara Pengeluaran. 

d)  Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

12. Setara kas terdiri dari: 

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) 

bulan; 

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang 

dari 3 (tiga) bulan. 

Pengakuan kas dan setara kas 

13. Kas dan setara kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang 

pada saat dikeluarkan oleh Entitas Pelaporan.  

Pengukuran kas dan setara kas 

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya 

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk 

valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal neraca. 

Penyajian dan Pengungkapan kas dan setara kas 

15. Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan 

lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca. Hal-hal 

yang seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

adalah: 

a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan 

setara kas.  

b) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.  

c) Nilai kurs yang digunakan. 
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Investasi Jangka Pendek 

16. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai 

dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. 

17. Investasi Jangka Pendek terdiri dari: 

a) Deposito  

b) Surat Utang Negara (SUN); 

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan 

d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 

18. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Investasi Jangka 

Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria: 

a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut 

dapat diperoleh pemerintah daerah; 

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai (reliable). 

Pengakuan Hasil Investasi 

19. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain 

berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash devident) 

dicatat sebagai pendapatan. 

Pengukuran Investasi Jangka Pendek 

20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang akan 

membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar 

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk 

investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai 

nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

21. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham 

dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya 
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perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 

ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang 

timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya 

perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada 

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai 

wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset 

lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 

23. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam 

bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito 

tersebut. 

Penilaian Investasi Jangka Pendek 

24. Penilaian investasi jangka pendek pemerintah dilakukan dengan metode 

nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu  dekat. 

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek 

25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan 

dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain 

sebagainya. 

26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai 

penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan 

sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. 

27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah 

daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.  

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi 

terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen 

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan 

sebaliknya. 
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Pengungkapan Investasi Jangka Pendek 

29. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain: 

a) jenis-jenis investasi jangka pendek 

b) perubahan harga pasar investasi jangka pendek  

c) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut; 

d) perubahan pos investasi jangka pendek. 

Piutang 

30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

31. Piutang antara lain terdiri dari: 

a) piutang pajak,  

b) piutang retribusi,  

c) piutang denda,  

d) piutang penjualan angsuran,  

e) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR), dan  

f) piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Pengakuan Piutang 

32. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan 

pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. 

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai 

berikut:  
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a) telah diterbitkan surat ketetapan, dikecualikan atas penerbitan 

surat ketetapan dalam bentuk karcis, kupon dan sejenisnya; 

dan/atau  

b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan.  

 

33. Selain piutang yang berasal dari pendapatan misalnya transaksi 

pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa 

oleh Entitas Pelaporan kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai piutang 

dan dicatat sebagai aset lancar dalam neraca apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak 

dan kewajiban Entitas Pelaporan dan pihak ketiga secara jelas;  

b) jumlah piutang dapat diukur;  

c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan; dan  

d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.  

34. Piutang yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR) diakui pada saat: 

a) Diterimanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 

sebagai bukti kesanggupan menanggung kerugian apabila TP/TGR 

diselesaikan secara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan 

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut 

menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti 

kerugian tersebut; dan/atau 

b) diterbitkannya surat ketetapan oleh instansi yang berwenang 

apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur 

pengadilan. 
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35. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada 

Entitas Pelaporan, pengakuan atas piutang tersebut tetap dilakukan oleh 

entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi 

pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.  

 

Pengukuran Piutang 

36. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang 

yang belum dilunasi 

37. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable 

value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.  

38. Kerugian piutang karena piutang tidak tertagih dicatat dengan 

menggunakan metode cadangan. 

39. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang 

diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang  

40. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Persediaan 

41. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

42. Persediaan merupakan aset yang berwujud: 

(a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah; 

(b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi; 

(c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat; 



 

 

66 

 

(d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. 

43. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan 

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat 

tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan 

pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 

44. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga 

meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan 

baku pembuatan alat-alat pertanian. 

45. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai 

persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. 

46. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan 

cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau 

untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), 

barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 

47. Hewan, tanaman dan barang berwujud lainnya untuk dijual atau akan 

diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, bibit 

ternak lainnya, benih padi, bibit tanaman, serta peralatan dan mesin. 

48. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam 

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

49. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola 

dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam 

pengerjaan, tidak dimaksudkan sebagai persediaan. 

50. Persediaan antara lain terdiri dari: 

a) Persediaan Bahan Pakai Habis; 

b) Persediaan Bahan/Material; 

c) Persediaan Barang Lainnya; 
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Pengakuan Persediaan 

51. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. 

52. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik (stock opname). 

Pengukuran Persediaan 

53. Persediaan diakui bertambah: 

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Entitas 

Pelaporan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal; 

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau 

kepenguasaannya berpindah.  

Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa, 

hilang, dan rusak. 

54. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:  

a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan 

membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode 

perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan 

keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.  

b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit 

diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, 

pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga 

tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir 

diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. 
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Penilaian Persediaan 

55. Persediaan dinilai sebesar: 

(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

(2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  

(3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti 

donasi/rampasan. 

56. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, 

rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

57. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok 

dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang 

yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir 

dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. 

58. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan 

untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan 

terakhir. 

59. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 

secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada 

saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

60. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan 

menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai 

tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan 

berkeinginan melakukan transaksi wajar. 

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 

61. Persediaan disajikan dalam pos aset lancar di neraca. 

62. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan 

keuangan, yang meliputi:  
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a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan;  

b) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, 

barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, 

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang 

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 

dan  

c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 

usang. 

ASET TETAP 

63. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

64. Aset Tetap terdiri dari: 

a. Tanah; 

b. Peralatan dan Mesin; 

c. Gedung dan Bangunan; 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

e. Aset Tetap Lainnya; 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

Perolehan Awal Aset Tetap 

65. Semua Belanja Modal menjadi aset jika memenuhi seluruh kriteria 

sebagai berikut: 

a) barang yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan 

b) perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan 

pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sesuai 
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dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Minimal 

Kapitalisasi. 

66. Semua barang belanja modal yang mempunyai manfaat ekonomi lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang di bawah batas 

minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas 

Minimal Kapitalisasi, tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam 

barang extra comptable sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya 

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk 

proses belajar mengajar. 

67.   

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal 

68. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dikapitalisasi 

menjadi aset jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) manfaat ekonomis atas barang/aset tetap: 

b) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau 

c) bertambah umur ekonomis; dan/atau 

d) bertambah volume; dan/atau 

e) bertambah kapasitas produksi; 

f) bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin; 

g) nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap 

tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset sesuai dengan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi. 
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Pengakuan Aset Tetap 

YTH Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus 

NBN berwujud dan memenuhi kriteria: 

BNG (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

HNG (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

H99 (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

 (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

69. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan 

bukan dimaksudkan untuk dijual. 

70. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima 

atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah. 

71. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti 

bahwa telah terjadi perpindahan hak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum 

didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu 

proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang 

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus 

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap 

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaraan dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

 

Pengukuran Aset Tetap 

72. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 
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73. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan imbalan atau konstruksi sampai dengan aset 

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya 

perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, 

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 

berkenaan denga pembangunan aset tersebut. 

74. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang 

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 

75. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

(a) biaya persiapan tempat; 

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan 

bongkar muat (handling cost); 

(c) biaya pemasangan (installation cost); 

 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 

(e) biaya konstruksi; dan 

(f) biaya kepanitian. 

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan komponen 

biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara 

langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. 

Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak 

merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk 

membawa aset ke kondisi kerjanya. 

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 
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Perolehan Secara Gabungan 

76. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

77. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan 

anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga 

perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah 

satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya 

mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap 

yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan 

diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari 

keseluruhan nilai perolehan gabungan. 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 

78. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu 

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan 

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

79. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset 

yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar 

yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran 

dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada 

keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset 

yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas 

aset yang dilepas. 
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80. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti 

adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. 

Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan 

(written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) 

tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran 

atas aset tetap yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, 

peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya 

dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa 

pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. 

Aset Donasi 

81. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 

82. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan 

suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah 

memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit 

pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap 

tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan 

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 

83. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut 

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. 

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk 

pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada 

pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut 

harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 

84. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, 

maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.  
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Penyusutan 

85. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. 

86. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan 

dalam laporan operasional.  

87. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang 

digunakan harus memberikan penggambaran manfaat ekonomi atau 

kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah 

daerah.  

88. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 

periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan 

penyesuaian.  

89. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 

2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 

2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 

menggunakan nilai perolehan. 

90. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight 

line method). 

91. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai 

buku sama dengan 0 (nol) tetapi masih dapat digunakan disajikan dalam 

extra comptable dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

92. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.  

93. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan 

tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 



 

 

76 

 

penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat 

digunakan atau mati. 

 

Tabel 

Masa Manfaat Aset Tetap 

 

KODEFIKASI URAIAN 

MASA 

MANFAAT 

(TAHUN) 

1 3   ASET TETAP  

1 3 2  Peralatan dan Mesin  

1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 

1 3 2 03 Alat-Alat Bantu 7 

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 

1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Takt Bermotor 2 

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

1 3 2 11 Alat Ukur 5 

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Pentimpan 

Pertanian 

4 

1 3 2 14 Alat Kantor 5 

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 

1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 

1 3 2 17 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

1 3 2 18 Alat Studio 5 

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 

1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktik Sekolah 10 

1 3 2 25 Unit Alat Lab Kimia Nuklir 15 

1 3 2 26 Alat Lab. Fisika Nuklir/Elektronika 15 

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive 

Testing Laboratory (BATAM) 

10 

1 3 2 29 Alat Lab. Lingkungan Hidup 7 

1 3 2 30 Peralatan Lab. Hidrodinamika 15 

1 3 2 31 Senjata Api 10 
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1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 

1 3 3  Gedung dan Bangunan  

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 

1 3 3 03 Bangunan Menara 40 

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 

1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 

1 3 3 06 Candi 50 

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Sejarah 50 

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 

1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 

1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu lintas Udara 50 

1 3 4  Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

1 3 4 01 Jalan 10 

1 3 4 02 Jembatan  50 

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 

Penanggulangan Bencana Alam 

10 

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 

Air Tanah 

30 

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40 

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 

1 3 4 10 Bangunan Air 40 

1 3 4 11 Jaringan Air Minum/Air Bersih 30 

1 3 4 12 Jaringan Air Kotor 30 

1 3 4 13 Jaringan Pengolahan Sampah 10 

1 3 4 14 Jaringan Pengolahan Bahan Bangunan 10 

1 3 4 15 Jaringan Pembangkit Listrik 40 

1 3 4 16 Jaringan Gardu Listrik 40 

1 3 4 17 Jaringan Pertahanan 30 

1 3 4 18 Jaringan Gas 30 

1 3 4 19 Jaringan Pengaman 20 

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 

1 3 4 23 Jaringan Gas 30 

 

Sedangkan Formula Penghitungan Penyusutan Barang Milik Daerah adalah 

sebagai berikut: 
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   Nilai yang dapat disusutkan 
Penyusutan per periode =  

   Masa manfaat 
 

Keterangan formula adalah sebagai berikut:  

a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap 

suatu  periode yang dihitung pada akhir tahun;  

b) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 

2014 untuk  Aset Tetap  yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 

2014. Untuk  Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 

menggunakan nilai perolehan; dan 

c) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap  yang diharapkan 

digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik 

atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 

94. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga 

pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan 

berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional. 

95. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 

penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset 

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 

keuangan suatu entitas.  

Dalam hal pemerintah daerah melakukan revaluasi aset tetap, selisih antara 

nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal) 
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96. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 

tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada 

manfaat ekonomik di masa yang akan datang. 

97. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

98. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap 

99. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi 

akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan 

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian 

pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas 

100. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis 

aset tetap sebagai berikut: 

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a) penambahan; 

b) pelepasan; 

c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d) mutasi aset tetap lainnya. 

(3) Informasi penyusutan, meliputi: 

a) nilai penyusutan; 

b) metode penyusutan yang digunakan; 

c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
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d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 

101. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

 (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

(2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan 

aset tetap; 

 (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan; 

(4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

102. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut 

harus diungkapkan: 

(1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

(2) Tanggal efektif penilaian kembali; 

(3) Jika ada, nama penilai independen; 

(4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 

pengganti, dan 

(5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. 

Tanah 

103. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki 

atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. 

Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, 

jalan, irigasi, dan jaringan. 

104. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi 

satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah 

yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah 

lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah 

daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah 
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tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. 

 

Pengakuan Tanah 

105. Tanah diakui dengan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan berupa 

sertifikat, bukti hibah, bukti pembelian dan bukti lain yang sah secara  

hukum. 

Pengukuran Tanah 

106. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, 

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai 

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua 

yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut 

dimaksudkan untuk dimusnahkan. 

Penilaian Tanah 

107. Tanah dinilai sebesar biaya perolehan yang mencakup biaya 

pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh 

hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya 

yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. 

Penyajian dan Pengungkapan Tanah 

108. Tanah disajikan dan dilaporkan sebagai Aset Tetap dalam Neraca dengan 

mengungkapkan informasi berikut: 

a. dasar penilaian yang digunakan, 

b. informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum 

dalam neraca 

c. jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada. 

Peralatan dan Mesin  
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109. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, 

alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah 

tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan 

kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat 

eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengelolaan dan pemurnian, 

alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat perata, dan unit 

peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. 

Pengakuan Peralatan dan Mesin 

110. Peralatan dan mesin diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Pengukuran Peralatan dan Mesin 

111. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan 

mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga 

pembelian, biaya pengangkutan, biaya Jaringan, serta biaya langsung 

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan 

mesin tersebut siap digunakan. 

Penilaian Peralatan dan Mesin 

112. Penilaian peralatan dan mesin adalah sebesar biaya perolehan yang 

dicatat pada saat perolehan peralatan dan mesin. 

Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin 

113. Peralatan dan Mesin disajikan sebagai aset tetap dengan pengungkapan 

informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut: 

a) dasar penilaian yang digunakan; 

b) informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan 

mesin yang tercantum dalam neraca; dan 

c) jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada. 
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Gedung dan Bangunan 

114. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalamd kondisi siap digunakan. 

Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, 

monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. 

Pengakuan Gedung dan Bangunan 

115. Gedung dan bangunan diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Pengukuran Gedung dan Bangunan 

116. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap 

dipakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya 

konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 

Penilaian Gedung dan Bangunan 

117. Gedung dan Bangunan dinilai sebesar biaya perolehan. 

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan 

118. Gedung dan Bangunan disajikan sebagai aset tetap dalam neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi: 

a. dasar penilaian yang digunakan; 

b. informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan 

bangunan yang tercantum dalam neraca; dan 

c. jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila 

ada. 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

119. Jalan, jaringan dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah 

dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, jaringan dan Jaringan di 

neraca meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, Jaringan, dan 
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jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk 

pembangunan jalan, jaringan dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk 

keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. 

Pengakuan Jalan, Jaringan, dan Jaringan 

120. Jalan, Jaringan dan Jaringan diakui ketika telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah. 

Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Jaringan 

121. Biaya perolehan jalan, jaringan dan Jaringan menggambarkan seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan Jaringan 

sampai siap pakai. Biaya meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi 

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan 

Jaringan tersebut siap pakai. 

Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

122. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai sebesar biaya perolehan pada saat 

perolehan. 

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

123. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai aset tetap dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi; 

dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan 

dengan jalan, jaringan, dan Jaringan yang tercantum dalam neraca, 

serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan Jaringan 

apabila ada. 

Aset Tetap Lainnya 

124. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 

ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap 

digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi 

perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. 
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Pengakuan Aset Tetap Lainnya 

125. Aset tetap lainnya diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Pengukuran Aset Tetap Lainnya 

126. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Penilaian Aset Tetap Lainnya 

127. Aset Tetap Lainnya dinilai sebesar biaya perolehan pada saat pencatatan 

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya 

128. Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai aset tetap dan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi: dasar penilaian yang 

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap 

lainnya yang tercantum dalam neraca. 

ASET LAINNYA 

129. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, 

dan dana cadangan. 

130. Aset Lainnya terdiri dari: 

 a). Tagihan Jangka Panjang 

b). Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

c). Aset Tidak Berwujud 

d). Aset Lain-lain. 

131. Tagihan Jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan 

tuntutan ganti  kerugian Daerah 

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 

132. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada 

pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara 

lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan bermotor. 
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Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 

133. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah 

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas 

Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

134. Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah merupakan suatu proses yang 

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita pemerintah daerah 

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau 

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

135. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari 

suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai 

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

Penilaian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

136. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah 

dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah. 

137. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dan Surat Keterangan 

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang 

telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah. 
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Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

138. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang 

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan 

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 

139. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa: 

 a. Bangun, Guna, Serah (BGS); 

 b. Bangun, Serah, Guna (BSG); 

 c. Kerjasama Pemanfaatan. 

Bangun, Guna, Serah (BGS) 

140. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa 

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan 

cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau 

sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka 

waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan 

dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah 

setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam 

perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing 

pihak. 

141. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor 

kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai 

dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai 

pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam 

jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini 

harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama. 

Pengukuran BGS 

142. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan 

oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset 

BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari 

Aset Tetap. 
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Bangun, Serah, Guna (BSG) 

143. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya 

kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah 

daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset 

tersebut. 

144. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah 

disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan 

pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah 

daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 

Pengukuran BSG 

145. Bangun, Serah, Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang 

dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah 

dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk 

membangun aset tersebut. 

Kerjasama Pemanfaatan 

146. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber 

pembiayaan lainnya. 

Pengukuran Kerjasama Pemanfaatan 

147. Kerjasama Pemanfaatan dicatat sebesar nilai perolehan aset yang 

dikerjasamakan dalam pemanfaatannya. 

Aset Tidak Berwujud 

148. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat 

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk 

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset 
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tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset 

dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui 

pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. 

149. Aset tidak berwujud meliputi: 

(1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih 

dari satu tahun. 

(2) Lisensi dan francise (waralaba) 

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada 

pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk 

menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi 

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 

(3) Hak cipta (copy right), paten, dan hak lainnya.  

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.  

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, 

yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada 

pihak lain untuk melaksanakannya. 

(4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.  

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat 

ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat 

diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat 

diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau 

sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. 

 



 

 

90 

 

Amortisasi 

150. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang 

dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 

151. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, 

atau kontrak.  

152. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, 

hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus 

diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang 

lebih pendek. 

153. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud selama 4 tahun. 

154. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus 

Aset Lain-Lain 

155. Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak 

dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Berwujud, Tagihan Penjualan 

Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 

156. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerintah daerah. 

Aset Bersejarah (Heritage Assets) 

157. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk 

mengungkapkan atau menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di 

neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

158. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset 

bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat 

purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of 

art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri 

khas dari suatu aset bersejarah: 
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(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak 

mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan 

berdasarkan harga pasar. 

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi 

secara ketat pelepasannya untuk dijual. 

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat 

selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin 

menurun. 

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa 

kasus dapat dicapai ratusan tahun. 

159. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu 

yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

160. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang 

diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam 

termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset 

ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk 

menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial 

dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. 

161. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah 

unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 

162. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. 

Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk 

menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada 

pada periode berjalan. 

163. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya 

kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh 
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bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus 

tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset 

tetap lainnya. 

164. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada 

karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen atau reruntuhan 

(ruins). 

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets) 

165. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun 

tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

(a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 

(b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; 

(c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 

(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 

166. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh 

pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai 

sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi 

aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ada pada kebijakan ini. 

167. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, 

sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi. 

Aset Militer (Military Assets) 

168. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi 

aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ada pada kebijakan ini. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
AKUNTANSI EKUITAS 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Ruang Lingkup 

02. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun 

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh 

entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

DEFINISI 

03. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

KLASIFIKASI 

04. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 

a. Ekuitas awal; 

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. 

Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 

oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan 

pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari 

persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, 

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; 

d. Ekuitas akhir. 

05. Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih 

lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan 

Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI  
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK 
DILANJUTKAN 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

01. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi 

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi 

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

Ruang Lingkup 

02. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas 

harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh 

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

03. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan 

keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, 

termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah 

daerah. 

KOREKSI KESALAHAN 

05. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode 

berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan 

penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, 

kesalahan penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan 

interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. 

06. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 

signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya 
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sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan 

lagi. 

07. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) 

jenis: 

(a) Kesalahan yang tidak berulang; dan 

(b) Kesalahan yang berulang dan sistemik. 

08. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 

(a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 

dan 

(b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya. 

09. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu 

yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan 

pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu 

dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah 

diketahui. 

11. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan 

terjadi kembali. 

12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 

periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 

maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya dibedakan pada terbit atau belum terbitnya laporan 

keuangan. 
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14. Atas laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diterbitkan, 

koreksi kesalahan yang tidak berulang dan mempengaruhi posisi kas, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada 

akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO 

atau akun beban. 

15. Koreksi kesalahan untuk laporan keuangan periode sebelumnya yang 

sudah diterbitkan, dilakukan dengan: 

a. Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan 

penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan lain-lain–LRA. 

b. Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan 

pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo 

Anggaran Lebih. 

c. Atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang dan 

mengakibatkan penambahan atau pengurangan kas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. 

d. Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan 

pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak 

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. 

e. Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan 

penambahan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak 

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun Ekuitas. 

f. Atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang dan 

menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
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g. Atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang dan 

menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 

h. Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak 

berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo 

Anggaran Lebih. 

i. Atas pencatatan kewajiban dan menambah maupun mengurangi 

posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 

akun kewajiban bersangkutan. 

16. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan 

sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang 

diperkirakan akan terjadi secara berulang. 

17. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan koreksi, 

melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk 

mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-

LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 

18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode sebelumnya 

terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan 

pada aktivitas yang bersangkutan, serta koreksi kesalahan diungkapkan 

pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

19. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu 

entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi 

keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi 

yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode 

akuntansi. 
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20. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi 

sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, 

metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan 

akuntansi. 

21. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 

peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang 

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 

laporan keuangan entitas. 

22. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut: 

(a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian 

yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian 

sebelumnya; dan 

(b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 

transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

23. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu 

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut 

harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan 

persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 

 

24. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

25. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi 

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, 

tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 
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26. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya 

sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa 

manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-

tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 

27. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan 

datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 

28. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah 

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, 

proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 

29. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat 

operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif 

penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan 

sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau 

dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada 

penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

30. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 

31. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun 

berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah 

operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada 

umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal 

penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 

penjualan, hibah dan lain-lain. 

32. Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 
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a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara 

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand 

(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian 

kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada. 

c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, 

kegiatan ke wilayah lain. 

33. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat 

biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
LAPORAN OPERASIONAL 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan Laporan Operasional 

01. Tujuan penyusunan Laporan Operasional adalah untuk melengkapi 

pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting 

cycle), sehingga Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

02. Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Laporan Operasional 

Entitas Pelaporan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan 

operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. 

 

Manfaat Informasi Dalam Laporan Operasional 

03. Pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi yang terkandung 

dalam Laporan Operasional untuk mengevaluasi Pendapatan-LO dan 

Beban. Evaluasi ini memberikan informasi mengenai: 

a. Beban yang harus ditanggung oleh Entitas Akuntansi atau Entitas 

Pelaporan dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan 

publik. 
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b. Kinerja Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam hal 

efisiensi, efektivitas, dan penghematan sumber daya ekonomi, baik 

dari sisi perolehan maupun penggunaannya. 

c. Prediksi Pendapatan-LO atau Beban yang akan diterima atau 

ditanggung Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam 

periode mendatang. Prediksi ini dilakukan dengan cara 

menyajikan Laporan Operasional secara komparatif. 

d. Penurunan atau peningkatan ekuitas yang dimiliki Entitas 

Akuntansi atau Entitas Pelaporan. Penurunan ekuitas terjadi 

apabila terdapat defisit operasional, dan peningkatan ekuitas 

terjadi apabila terdapat surplus operasional. 

 

Struktur Laporan Operasional 

08. Laporan Operasional diidentifikasi dengan jelas. Identifikasi memuat 

informasi sebagai berikut: 

a) Nama entitas akuntansi atau entitas pelaporan; 

b) Cakupan entitas pelaporan; 

c) Periode yang dicakup; 

d) Mata uang pelaporan; 

e) Satuan angka yang digunakan. 

09. Indentifikasi Laporan Operasional diulang pada setiap halaman laporan. 

10. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai 

berikut: 

a) Pendapatan-LO 

b) Beban 

c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional 

d) Kegiatan non operasional 

e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa 
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f) Pos luar biasa 

g) Surplus/defisit-LO 

11. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan yang menjelaskan: 

a) Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu 

tahun; 

b) Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap 

perlu untuk dijelaskan. 

Akuntansi Pendapatan-LO 

12. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah 

pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak 

mencatat pendapatan dengan nilai nettonya. 

13. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila 

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (beban) bersifat 

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi 

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. 

14. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. 

Klasifikasi sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis 

pendapatan, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 

Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Masing-masing 

pendapatan di atas diklasifikasikan lebih lanjut menurut jenis 

pendapatannya. 

15. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas 

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 

16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) 

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 
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17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) 

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan 

sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan 

pengembalian tersebut. 

18. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai Entitas Akuntansi, 

pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang 

mengatur mengenai badan layanan umum daerah. 

Akuntansi Beban 

19. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dengan 

mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban 

Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban 

Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban 

Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-

lain. 

20. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method). 

21. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi 

pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode 

yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas 

beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal 

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada 

akun ekuitas.  

22. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan 

layanan umum daerah. 

 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 

23. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara 

Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. 
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24. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara 

Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. 

25. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari kegiatan 

operasional. 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional 

26. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan 

tersendiri dalam kegiatan non operasional 

27. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional 

antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit 

penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari 

kegiatan non operasional lainnya. 

28. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional 

dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 

Pos Luar Biasa 

29. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar 

Biasa. 

30. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai 

karakteristik  sebagai berikut: 

a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun 

anggaran; 

b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan 

c) Kejadian di luar kendali entitas pemerintah. 

31. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan 
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Surplus/Defisit-LO 

32. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/ kurang antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan 

kejadian luar biasa. 

33. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke 

Laporan Perubahan Ekuitas. 

Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Berbentuk Barang/Jasa 

34. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa harus 

dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar 

barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi 

semacam ini juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan 

mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. 

35. Transaksi Pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa antara 

lain hibah dalam wujud barang, barang sitaan, dan jasa konsultasi.  
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5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

5.1.1 BELANJA 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

memiliki belanja senilai Rp. 9.549.593.860,68,- Belanja tersebut 

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.  

Belanja Tidak Langsung  adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1. 

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 

2017 

Belanja Anggaran Realisasi % 

Belanja 

Pegawai 

Rp. 4,367,740,460.68 Rp. 4,346,544,275.00 99,51 

J U M LA H Rp. 4,367,740,460.68 Rp. 4,346,544,275.00 99,51 

 

Selanjutnya rincian Belanja Langsung adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2.  
 

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 
 

Belanja Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Pegawai Rp.    384,535,000.00 Rp.    367,525,000.00 95,58 

2. Belanja Barang             

& Jasa 

Rp. 3,286,869,900.00 Rp. 2,996,713,035.00 91,17 

3. Belanja Modal Rp. 1,510,448,500.00 Rp. 1,406,460,815.00 93,12 

J U M L A H Rp. 5,181,853,400.00 Rp. 5,181,853,400.00 92,07 
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a. BELANJA OPERASI                       

Perincian belanja operasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 

 

No. Belanja Operasi Anggaran Realisasi % 

1  Belanja Pegawai Rp. 4,752,275,460.68 Rp. 4,714,069,275.00 99.19 

2 Belanja Barang Rp. 3,286,869,900.00 Rp. 2.996,713,035.00 91.17 

  Jumlah  Rp. 8,039,145,360.68 Rp. 7,710,782,310.00 95.91 

 

Realisasi belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja 

barang Dari total realisasi belanja operasi sebesar                                   

Rp. 7,710,782,310.00 realisasi belanja pegawai menyerap 

anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4,714,069,275.00 realisasi 

belanja barang menyerap anggaran belanja operasi sebesar                          

Rp. 2.996,713,035.00 

b. BELANJA MODAL                              

Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 2017 

mencapai Rp. 1,406,460,815.00,- (93.11%) dari jumlah yang 

dianggarkan.  

Tabel 5.4 
Realisasi Anggaran Belanja Modal 

Tahun Anggaran 2017 
 

NO. BELANJA MODAL ANGGARAN REALISASI % 

1 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin Rp. 882.970.000,00 Rp. 792.935.815,00 

 

89,80  

2 
Belanja Gedung 

dan Bangunan 

Rp.627.478.500,00 

  
Rp. 613.525.000,00 97,78 

  Jumlah Rp. 1.510.448.500,00 Rp. 1,406,460,815.00 93.11 
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5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA 

5.2.1 ASET LANCAR 

a. KAS 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

memiliki saldo kas sebesar Rp. 0,00 yang  berada di Kas 

Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa uang persediaan 

dan terdiri dari : 

(a). Kas di tangan Bendahara Pengeluaran  sebesar Rp. 0,00  

(b). Kas di bank sebesar Rp. 0,00 

b. PERSEDIAAN                 

Nilai persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi Senilai Rp. 984.878.885,20 terdiri dari 

persediaan Alat Tulis Kantor senilai Rp. 516.667.000,00,- , 

persediaan Dokumen/ Administrasi Tender senilai Rp. 

465.834.885,20,- , persediaan alat listrik dan elektronik senilai Rp. 

1.958.000,- , persediaan peranglo, materai dan benda pos lainnya 

senilai Rp. 285.000,  dan persediaan peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih senilai Rp. 134.000, dengan rincian sebagai 

berikut  :  

1. Nilai persediaan Alat Tulis Kantor :  

Tabel 5.5 

Daftar Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2017 

No Uraian  Volume  
Harga satuan 

(Rp) 
Jumlah     

(Rp) 
Kondisi 

1 Tinta Printer Fargo (Ribon Colour) 144  Buah 
               
3.140.500  

        
452.232.000  

  

2 Film Printer Fargo 35  Buah 
               
1.523.500  

          
53.322.500  

  

3 Pembersih Printer Fargo  9  Buah 
                  
495.000  

            
4.455.000  

  

4 Pembersih Printer Fargo  5  Buah 
                  
506.000  

            
2.530.000  

 

5  Spidol Snowman   1  Buah 
                       
8.000  

                    
8.000  

  

6 Isi Ballpoint  1  Buah 
                    
15.000  

                  
15.000  

  

7 Ballpoint 1 pak 
                    
33.000  

                  
33.000  
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8 Amplop  1 pak 
                    
12.000  

                  
12.000  

  

9 Isi staples Max 10 2 pak 
                    
32.000  

                  
64.000  

  

10 Isi staples Max 3 2 pak 
                       
6.000  

                  
12.000  

BAIK 

11 Snellhecter map folio 4  Buah 
                       
3.000  

                  
12.000  

  

12 Ordner Folio 1  Buah 
                    
30.000  

                  
30.000  

  

13 Box arsip 5  Buah 
                    
35.000  

                
175.000  

  

14 Stop Map  3  Buah 
                       
4.000  

                  
12.000  

  

15 Stop Map  1  Buah 
                       
5.500  

                    
5.500  

  

16 Pita printer dot matrix 5  Buah 
                    
80.000  

                
400.000  

  

17 Kertas HVS /70 gram 8 rim 
                    
42.000  

                
336.000  

  

18 Kertas HVS A4 /70 gram 10 rim 
                    
37.000  

                
370.000  

  

19 Tinta printer warna cyan  2  Buah 
                    
51.000  

                
102.000  

  

20 Tinta printer warna magenta 3  Buah 
                    
51.000  

                
153.000  

  

21 Tinta printer warna yellow 2  Buah 
                    
51.000  

                
102.000  

  

22 Tinta printer warna Black 2  Buah 
                    
51.000  

                
102.000   

23  Spidol Snowman   1  Buah 
                    
14.000  

                  
14.000  

  

24  Pensil Staedler 2B  2  Buah 
                       
5.000  

                  
10.000  

  

25  Isi Staples Max 10  6 Pak 
                    
32.000  

                
192.000  

  

26  Isi Staples Max 3  6 Pak 
                       
6.000  

                  
36.000  

  

27  Kertas HVS 70 gram  20 Rim 
                    
40.000  

                
800.000  

  

28  Tinta Printer Epson  7  Buah 
                    
51.000  

                
357.000  

  

29  Pita Printer  2 dus 
                    
35.000  

                  
70.000  

  

30  Binder Clip  1 Pak 
                    
30.000  

                  
30.000  

  

31  Paper Clip  1 dus 
                    
33.000  

                  
33.000  

  

32  Tipp - Ex  1  Buah 
                       
5.000  

                    
5.000  

  

33  Snelhechter Map   10 Pak 
                       
3.000  

                  
30.000  

  

34  Cutter Kenko Besar  1  Buah 
                    
15.000  

                  
15.000  

  

35  Lem Kertas Castol  Kecil  1  Buah 
                       
5.000  

                    
5.000  

  

36  Kertas HVS 70 Gr  A4  2 Pak 
                    
37.000  

                  
74.000  

  

37  Stop Map   5 Pak 
                       
4.000  

                  
20.000  

  

38  Ball Point Standart AE-7  2  Buah 
                       
4.000  

                    
8.000  

  

39  Spidol Snowman WB  1  Buah 
                    
10.000  

                  
10.000  
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40  Amplop Paperline   1 Pak 
                    
20.000  

                  
20.000  

  

41 
 Snelhechter Map Folder one, 
Plastik  

1 Pak 
                       
3.000  

                    
3.000  

  

42  Tinta Stensil   1  Buah 
                    
35.000  

                  
35.000  

  

43  Amplop   1 Pak 
                    
25.000  

                  
25.000  

  

44  Snelhechter Map Folio  2 Pak 
                       
1.000  

                    
2.000  

  

45  Plak Band  hitam 2?  1  Buah 
                    
15.000  

                  
15.000  

  

46  Garisan mika   1  Buah 
                    
13.000  

                  
13.000  

  

47  Cutter  1  Buah 
                    
12.000  

                  
12.000  

  

48  Box arsip/File  10  Buah 
                    
35.000  

                
350.000  

             

JUMLAH 335   
        
516.667.000  

  

 

 

2. Nilai Persediaan Alat Kebersihan Kantor 

 

Tabel 5.6 
Daftar Persediaan Persediaan Alat Kebersihan Kantor 

Per 31 Desember 2017 
 

NO URAIAN Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)  Kondisi 

1 
Alat Penyegar udara 1 buah  Rp12.000   Rp12.000  

  

2 
 Kemoceng  2 buah  Rp10.000   Rp20.000  

  

3 
Tisu 1 botol  Rp15.000   Rp15.000  

BAIK 

4 
Pembersih closet 1 botol  Rp32.000   Rp32.000  

  

5 
Cairan Pembersih Lantai 1 buah  Rp12.000   Rp12.000  

  

JUMLAH 8 Buah  134.000  
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3. Nilai Persediaan Alat Listrik Kantor 

Tabel 5.7 
Daftar Persediaan Persediaan Alat Listrik Kantor 

Per 31 Desember 2017 
 

NO URAIAN Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)  Kondisi 

1 
Lampu essential 14 W 1 Buah  Rp 45.000   45.000  

  

2 
Lampu essential 23 W 1 Buah  Rp 56.000    56.000  

BAIK 

3 
Lampu essential 35 W 1 Buah  Rp 135.000    135.000  

  

4 
Sekring otomatis 1 Buah  Rp 120.000    120.000  

  

5 
Lampu essential 14 W 1 Buah  Rp 45.000    45.000  

  

6 
Lampu essential 35 W 1 Buah  Rp 135.000    135.000  

 

7 
Isolasi hitam besar 1 Buah  Rp 7.000    7.000  

 

8 
Fitting 1 Buah  Rp 7.000    7.000  

 

9 
Saklar 1 Buah  Rp 19.000    19.000  

 

10 
Isolasi hitam besar 1 buah  Rp 7.000    7.000  

 

11 

Lampu TL Philips, Panjang 10 

Watt 

5 Buah  45.000  Buah 
 

12 

Battery Sanyo, Advance 

Alkaline  

6 Buah  25.000  Buah 
 

13 
Lampu TL Philips 40 Watt 3 Buah  135.000  Buah 

 

14 
Terminal Kabel 1 Buah  25.000  Buah 

 

15 
Isolasi Hitam Besar  4 buah  7.000  buah 

 

16 
Fitting Broco 4 Buah  7.000  Buah 

 

17 
Sekring otomat likon 6A 1 Buah  120.000  Buah 

 

18 
MCB Domae, 40A.  1 Buah  60.000  Buah 

 

19 

Lampu TL Philips, Panjang 10 

Watt 

2 Buah  45.000  Buah 
 

20 
Stacker Broco, Arder 1 buah  13.000  buah 

 

21 
Stop Kontak Broco,  2 

 
 35.000   70.000  

 

22 

Lampu TL Philips, Bundar 22 

Watt 

3 

 

 56.000   168.000  
 

JUMLAH 43 buah  1.958.000  
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4. Nilai Persediaan Materai 

Tabel 5.8 
Daftar Persediaan Persediaan Alat Listrik Kantor 

Per 31 Desember 2017 
 

NO URAIAN Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)  

1 Materai 3000 41 buah 
                        
3.000  

                  
123.000  

  

2 Materai 6000 27 buah 
                        
6.000  

                  
162.000  

  

Jumlah 68                            285.000   

 

5. Nilai Persediaan Dokumen / Administrasi Tender 

Tabel 5.9 
Daftar Persediaan Persediaan Dokumen / Administrasi Tender 

Per 31 Desember 2017 
 

No Uraian  Volume  
Harga 
satuan 

(Rp) 
Jumlah     (Rp) Kondisi 

1 Blangko Kutipan Akta kelahiran     29.000  Set 
                       
5.000  

144.985.500 
 

2 Blangko Kutipan Akta Kematian       5.700  Set 
                       
4.950  

28.215.000 
 

3 Blangko Kutipan Akta Perkawinan       1.742  Set 
                       
5.000  

8.710.000 
 

4 Blangko Kutipan Akta peng. Anak          435  Set 
                       
5.000  

2.175.000 
 

5 Blangko Kutipan pengesahan Anak          500  Set 
                       
5.000  

2.499.750 
 

6 blangko Kutipan Akta Perceraian               3  Set 
                       
5.000  

15.000 
 

7 Buku Register kelahiran          325  buku 
                    
50.000  

16.250.000 
 

8 Buku Register kelahiran             40  buku 
                    
55.000  

2.200.000 BAIK 

9 Buku Register kelahiran          600  buku 
                    
49.999  

29.999.640 
 

10 Buku register Kematian          114  buku 
                    
41.974  

4.785.000 
 

11 
Buku Register Akta pengesahan 
Anak 

              8  buku 
                    
49.999  

399.995,20 
 

12 Buku Register Perkawinan               8  buku 
                    
50.000  

400.000 
 

13 Buku Register Akta Perceraian               5  buku 
                    
50.000  

250.000 
 

14 Blangko KK Siak     50.000  set 
                       
4.499  

224.950.000 
 

Jumlah 
            

88.480  
  

   
465.834.885,20  
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5.2.2 ASET TETAP                                                          

Saldo aset tetap per 31 Desember 2017, sebesar Rp. 

4.069.539.195,80,- beban penyusutan aset tetap sebesar Rp. 

618.170.205,20,-, koreksi penyusutan sebesar Rp. 134.296.733,00 

sehingga nilai bukunya sebesar Rp. 4.069.539.195,80,- 

sebagaimana tampak pada tabel 5.6 berikut ini. 

Tabel 5.6 

Daftar Aset Tetap 
Per 31 Desember 2017 

 

Jenis Aset Tetap Jumlah 

1. Tanah 1,000,000,000.00 

2. Peralatan dan Mesin 3.896.331.126,00 

3. Gedung dan Bangunan 1.771.457.000,00 

Jumlah 4.069.539.195,80 

 

Penambahan aset tetap tahun 2017 berasal dari  Realisasi belanja 

modal peralatan dan mesin senilai Rp. 792.935.815,00,- , dan 

Mutasi aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 4 ( empat 

) dari Sekretariat daerah dengan nomor berita Acara Serah Terima 

Kendaraan Dinas Roda 4 ( Empat ) Nomor : 028 / 34.30 / 404.032 

/2017 Senilai Rp. 132.366.766,00,- dan realisasi belanja modal 

gedung dan bangunan senilai Rp. 613.525.000,00,- sedangkan 

Pengurangan aset tetap berasal dari penghapusan belanja modal 

peralatan dan mesin dengan mendasar Surat Keterangan Nomor : 

028 /3455 / 404.201 / 2017 yaitu peralatan dan mesin senilai Rp. 

109.073.300,- 
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NO URAIAN SALDO 2016 

MUTASI     

SALDO SETELAH 
PENYESUAIAN 

KOREKSI 
PENYUSUTAN 

SALDO 2017 

TAMBAH KURANG 
BARANG 

EKSTRAKOM 
2017 

BEBAN 
PENYUSUTAN 

2017 

a b  c   g   h     d   f = c-d-e   J=f+g-h   J=f+g-h  

                    

1 TANAH 1.000.000.000,00          1.000.000.000,00    1.000.000.000,00  

2 PERALATAN DAN MESIN 3.098.946.895,00  925.302.581,00  109.073.300,00      3.915.176.176,00    3.915.176.176,00  

  
Ak. Peny Perlatan dan 
Mesin (1.803.338.152,00)       585.001.886,00  (2.388.340.038,00) (34.771.733,00) (2.423.111.771,00) 

  Ekstrakompatable (26.229.050,00)   (7.384.000,00)     (18.845.050,00)   (18.845.050,00) 

3 
GEDUNG DAN 
BANGUNAN 1.157.932.000,00  613.525.000,00        1.771.457.000,00    1.771.457.000,00  

  
Ak. Peny Gedung dan 
Bangunan (42.443.840,00)       33.168.319,20  (175.137.159,20) (99.525.000,00) (175.137.159,20) 

  Ekstrakompatable 0,00          0,00    0,00  

4 
JALAN, IRIGASI DAN 
JARINGAN 0,00          0,00    0,00  

  
Ak. Peny Jalan, Irigasi 
dan Bangunan 0,00          0,00    0,00  

  Ekstrakompatable 0,00          0,00    0,00  

5 ASET TETAP LAINNYA 0,00          0,00    0,00  

  
Ak. Peny Aset Tetap 
Lainnya 0,00          0,00    0,00  

  Ekstrakompatable 0,00          0,00    0,00  

6 
KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN 0,00          0,00    0,00  

              0,00    0,00  

JUMLAH 
           
3.384.867.853,00  

       
1.538.827.581,00  

             
101.689.300,00  

                               
-  

             
618.170.205,20  

               
4.069.539.195,80 

 
(134.296.733,00
)        4.069.539.195,80  

 

a. TANAH  

Nilai tanah yang dimiliki Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 

sebesar  Rp. 1,000,000,000 dengan rincian  sebagai berikut 

Tabel 5.7 

Daftar Tanah 
Per 31 Desember 2017 

 

No. Uraian 

Saldo Awal 

Tahun 2016 

(Rp) 

Mutasi 

Bertambah 

(Rp) 

Mutasi 

Berkurang 

(Rp) 

Saldo Akhir 

Tahun 2017 

(Rp) 

1. Tanah 1,000,000,000 0,00 0,00 1,000,000,000 

 J U M L A H 1,000,000,000 0,00 0,00 1,000,000,000 

 

b. PERALATAN DAN MESIN                         

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2017, 

sebesar Rp. 3.896.331.126,00,- akumulasi penyusutan 

peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.423.111.771,00,- barang 
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ekstrakompatabel  sebesar Rp. 18.845.050,00,-, serta 

penambahan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal 

peralatan dan mesin senilai Rp. 792.935.815 serta mutasi 

tambah dari sekretariat daerah Kab. Ngawi senilai Rp. 

132.366.766,00 dengan berita acara serah terima Nomor :     

028 / 34.30 / 404.032 / 2017 sedangkan koreksi 

penyusutan sebesar Rp. 34.771.733,00,- sehingga nilai 

bukunya sebesar Rp. 1.473.219.355,00,-. 

Tabel 5.8 
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

Per 31 Desember 2017 
 

 

Pengurangan aset peralatan dan mesin di peroleh dari 

penghapusan peralatan kerja sejumlah 52 buah senilai Rp. 

109.073.300,00 mendasar surat keterangan Bupati Ngawi 

Nomor : 028 / 3455 / 404.201 / 2017 perihal persetujuan 

penghapusan barang milik daerah pada Dinas Kependuduan 

dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi dengan rincian 

sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi sedangkan 

penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 

925.302.581,00,- diperoleh dari mutasi aset dari sekretariat 

daerah dengan berita acara nomor : 028 / 34.30 / 404.032 

 NO URAIAN SALDO 2016 

MUTASI     

 

KOREKSI 
PENYUSUTAN SALDO 2017 

TAMBAH KURANG 

BARANG 
EKSTRAKOM 

2017 

BEBAN 
PENYUSUTAN 

2017 

SALDO SETELAH 
PENYESUAIAN 

a b  c  d e   f g  h i   j  

1 
PERALATAN DAN 
MESIN 3.098.946.895,00 925.302.581,00 109.073.300,00     3.915.176.176,00   3.915.176.176,00 

  
Ak. Peny Perlatan 
dan Mesin (1.803.338.152,00)       585.001.886,00 

(2.423.111.771,00) 
 (34.771.733,00) (2.423.111.771,00) 

  Ekstrakompatable (26,229,050.00)    (7.384.000,00)     (18.845.050,00)   (18.845.050,00) 

  JUMLAH 1,095,997,564.00  925.302.581,00 101.689.300,00 0.00  585.001.886,00 1.473.219.355,00 (34.771.733,00) 1.473.219.355,00 
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/2017 perihal Berita Acara Serah terima kendaraan dinas 

roda 4 ( empat ) senilai Rp. 132.366.766,-  

c. GEDUNG DAN BANGUNAN                              

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi per 

31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.596.319.840,00,- diperoleh 

dari penambahan belanja modal gedung dan bangunan 

sebesar Rp. 613.525.000,00 beban penyusutan gedung dan 

bangunan sebesar Rp. 33.168.319,20 koreksi penyusutan 

gedung dan bangunan sebesar Rp. 99.525.000,00,- sehingga 

nilai bukunya sebesar Rp. 1.596.319.840,80,- dengan 

rincian  sebagai berikut  

Tabel 5.9 

Daftar Gedung dan Bangunan 
Per 31 Desember 2017 

 

NO URAIAN SALDO 2016 

MUTASI     SALDO 
SETELAH 

PENYESUAIAN 

KOREKSI 
PENYUSUTAN 

SALDO 2017 

TAMBAH KURANG 

BARANG 
EKSTRAKOM 

2017 

BEBAN 
PENYUSUTAN 

2017 

a b  c  d  e     d   f = c-d-e   J=f+g-h   J=f+g-h  

                    

1 GEDUNG DAN BANGUNAN 1.157.932.000,00 613.525.000,00 
 

    1,157,932,000.00    1.771.457.000,00 

  
Ak. Peny Gedung dan 
Bangunan (42.443.840,00)       33.168.319,20 (33,077,427.00) (99.525.000,00) (175.137.159,20) 

  Ekstrakompatable                 

  JUMLAH 3.384.867.853,00 613.525.000,00 
 

0.00  33.168.319,20 1,124,854,573.00  (99.525.000,00) 1.596.319.840,80  

 

5.2.3 ASET LAINNYA                                                          

Saldo aset lainnya yang dimiliki Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017, sebesar 

Rp. 0,-  
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Tabel 6.1 
Daftar Aset Lainnya 

Per 31 Desember 2017 
 

No. Uraian 

Saldo Awal 
Tahun 2016 

(Rp) 

Mutasi 
Bertambah 

(Rp) 

Mutasi 
Berkurang 

(Rp) 

Saldo Akhir 
Tahun 2017 

(Rp) 

1. Aset lain lain 0,00 0,00 0,00 0,00 

 J U M L A H 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.2.4 KEWAJIBAN                      

Jumlah Kewajiban Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 

9.211.678,00,- Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka 

pendek yang berupa utang belanja telepon air listrik dan internet 

dengan rincian sebagai berikut : 

- Utang Belanja Telepon Rp.  93.362,00,- 

- Utang Belanja Internet Rp. 1.901.307,00,- 

- Utang Belanja Air Rp. 512.840,00,- 

- Utang belanja Listrik Rp. 6.704.169,00,- 

  Jumlah Utang Belanja  Rp. 9.211.678,00,- 

   

   

5.2.5 EKUITAS DANA                    

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 sebesar                                   

Rp. 5.045.206.403,00,- Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Ngawi, dimana jumlah tersebut di atas merupakan selisih antara 

jumlah aset dikurangi kewajiban, sebagai berikut : 
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- Jumlah Aset Rp. 5.054.418.081,00 

   Dikurangi :   

- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp.        9.211.678,00 

   Ekuitas Dana  Rp. 5.045.206.403,00 

 

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

1. PENDAPATAN 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi   per 31 

Desember 2017 yaitu Rp. 0,-  

BEBAN 

Jumlah beban Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 

7.638.787.630,00,- Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan 

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Ngawi per 31 Desember 2017 terinci sebagai berikut : 

a. Beban Pegawai 

Beban Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi sebesar Rp  4.714.069.275,00,- yang 

terdiri dari Beban Pegawai Tidak Langsung dan Beban 

Pegawai Langsung seperti tampak pada tabel 5.10 
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Tabel 5.10 
Beban Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 
 

Beban Pegawai Jumlah (Rp) 

1.  Beban Pegawai Tidak Langsung 4.346.544.275,00 

2.  Beban Pegawai Langsung 367.525.000,00 

Jumlah 4.714.069.275,00 

 

b. Beban Persediaan 

Beban Persediaan Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebesar Rp 

948.114.498,80,- yang terinci pada tabel 5.11 

Tabel 5.11 

Beban Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Ngawi 

Per 31 Desember 2017 

 

Beban Persediaan Jumlah (Rp) 

1.  Beban Alat Tulis Kantor 422.652.500,00 

2. Beban Alat Listrik dan Elektronik 6.126.000,00 

3. Beban Dokumen/ Administrasi Tender 66.229.498,80 

4. Beban Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 17.862.000,00 

5.  Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan 

Pembersih  4.933.000 

6.  Belanja Perlengkapan Sosialisasi, Penyuluhan, 

Pelatihan, Workshop 71.002.500 

7.  Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 7.165.000 

8.  Belanja Cetak 134.903.500 

9.  Belanja Penggandaan 59.463.000 
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10. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.812.500 

11. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.185.000 

12. Belanja Makanan dan Minuman Lembur 42.980.000 

13. Belanja Pakaian Olahraga 19.800.000 

Jumlah 948.114.498,80 

 

c. Beban Jasa 

Beban Jasa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi sebesar Rp 538.221.254,00,- yang 

terinci pada tabel 5.12. 

Tabel 5.12 

Beban Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 
Per 31 Desember 2017 

 

Beban Jasa  Jumlah (Rp) 

1. Beban Telepon 21.414.070 

2. Beban Air 5.422.850 

3. Beban Listrik 97.509.734 

4. Beban Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi 125.700.000 

5. Beban Pengiriman Barang Melalui Penyedia Jasa 19.738.600 

6. Beban Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ 

Moderator/ Penyaji / Instruktur 14.800.000 

7. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan KIR 3.393.000 

8. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000 

9. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.508.000 

10. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.995.000 

11. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.240.000 

12. Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Jaringan 

Aplikasi 48.950.000 
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13 Belanja Jasa Konsultansi Pengelolaan    22.440.000 

 

14 Belanja Jasa Konsultansi Pengadaan Software 

 

99.110.000 

Jumlah 538.221.254,00 

 

d. Beban Pemeliharaan 

Beban Pemeliharaan Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan pSipil Kabupaten Ngawi sebesar                                       

Rp  538.221.254,00,- yang terinci pada tabel 5.13. 

Tabel 5.13 

Beban Pemeliharaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 
 

Beban Pemeliharaan Jumlah (Rp) 

1.  Beban Pemeliharaan Gedung Kantor 40.620.000,00 

2.  Beban Pemeliharaan Peralatan Kerja 148.730.000,00 

3. Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ 

Operasional 30.311.000,00 

4.  Beban Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 20.000.000,00 

Jumlah 239.661.000,00 

 

e. Beban Perjalanan Dinas 

Beban Perjalanan Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebesar                                        

Rp  580.551.397,00,- yang terinci pada tabel 5.14. 
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Tabel 5.14 
Beban Perjalanan Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi 
Per 31 Desember 2017 

Beban Perjalanan Dinas Jumlah (Rp) 

1.  Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 245.215.000,00 

2.  Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 335.336.397,00 

Jumlah 580.551.397,00 

 

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 

sebesar Rp 618.170.205,20,- seperti terlihat pada tabel 5.15 

 

Tabel 5.15 

Beban Penyusutan Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 
      

Uraian Jumlah (Rp) 

1.  Penyusutan Mesin dan Peralatan 585.001.556,00 

2.  Penyusutan Gedung dan Bangunan   33.168.319,20 

  

Jumlah 618.170.205,20 

 

g. Beban Transfer 

Beban Transfer Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 

00,00,- seperti terlihat pada tabel 5.16 
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Tabel 5.16 

Beban Transfer Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Per 31 Desember 2017 
 

Uraian Jumlah (Rp) 

1.  Beban Transfer 00,00 

  

Jumlah 00,00 

 

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Ekuitas Akhir Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2017 sebesar Rp  4.092.418.497,00,-  

Perubahan tersebut dikarenakan adanya defisit - LO sebesar                           

Rp 7.638.787.630,00,- dan penghapusan aset Rp. 109.073.300,00 serta 

koreksi nilai penyusutan sebesar Rp 134.296.733,00,- 
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6.1 DASAR HUKUM PENDIRIAN SKPD 

Berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor  41 tahun 2008 

tentang tugas fungsi dan kewenangan,  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi merupakan unsur pendukung tugas 

Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi dan 

tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan. Entitas 

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 546 Ngawi. 

 

6.2  SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK 

Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 sebaimana diubah dengan undang undang nomor 24 tahun 2013 

adalah terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Dokumen Kependudukan. 

Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi 

kependudukan tersebut, perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

yang Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) untuk setiap 

penduduk wajib KTP.  

E-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi 

kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah 

pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh 

masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar 

karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu 
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pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian 

dan pemanfaatan pelayanan publik 

Untuk itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk melaksanaka secara sungguh-sungguh, 

dikoordinasikan dengan baik, dan didukung dengan anggaran APBN, 

APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota secara proporsional dalam 

rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 berdasarkan kewenangan 

dan tanggung jawab masing-masing.      


