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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the financial statements of South Jakarta City 
Administration Secretariat concerning compliance with the Governmental 
Accounting Standards contained in Regulation 24 of 2005. The analize focused in 
two main goals: (1) to analyze financial reports on Secretariat of the South Jakarta 
City Administration in 2009, (2) to analyze compliance with governmental 
accounting standards of financial reporting in South Jakarta City Administration 
Secretariat in 2009. The results of this study stated that the Secretariat of the South 
Jakarta City Administration has implemented well governmental accounting 
standards. Presentation of financial statements in accordance with the standards 
make financial statements more easily understood. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Selain 

dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan 
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang. 

Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan Akuntabilitas Publik dan Otonomi Daerah. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah standar yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

dari laporan keuangan pemerintah. Standar ini nantinya akan dijadikan landasan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mensyaratkan agar bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN disusun dan disajikan sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya 

Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memberi amanat untuk 

menyusun standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden. 

Berkaitan dengan Undang-Undang di paragraf sebelumnya, Presiden menetapkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 yang kemudian dirubah dengan 

Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 

84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana mengukuhkan 

KSAP sebagai komite standar yang mendapat amanat untuk menyusun Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Akhirnya pada tanggal 13 Juni 2005 disahkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana dijelaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah adalah 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP. Sehingga pemeritah dalam 

melaksanakan kegiatan akuntansi harus mengacu pada SAP atau Standar Akuntasi 

Pemerintahan. 
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Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk dengan tujuan untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan elalui 

penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung 

pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan. 

Seiring dengan pergerakan roda pemerintahan yang diiringi dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, maka pemerintah terdorong untuk melakukan perubahan atau 

pengembangan akan standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini ditandai 

dengan  diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 maka Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dinyatakan tidak 

berlaku lagi (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 9). Peraturan Pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual . 

Sebagaimana dicantumkan dalam  ketentuan umum pasal (1) Peraturan Pemerintah tahun 

2010 yaitu  

“SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, 

dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBN/APBD” 

Dalam penjelasaan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, terdapat penjelasan bahwa selain mengubah basis SAP dari kas 

menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap 

PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat 

dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, 

penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan 

mendapat pertimbangan dari BPK. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan 
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pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Dengan Undang-Undang tersebut, terdapat  penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 

71 tahun 2010 menjelaskan bahwa   

“Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual 

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, 

baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan 

dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi 

yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.” 

Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa periode efektif 

penerapan akuntansi berbasis akrual adalah mulai dari peraturan diterbitkan sampai dengan 

tahun 2014. Oleh karena itu, banyak forum diskusi yang sedang membahas mengenai 

perbandingan antara basis kas dengan basis akrual. Tidak ada yang menyalahkan basis kas 

atau basis akrual, namun seluruh pihak pasti mengharapkan tercapainya tujuan yang 

maksimal dalam pelaporan keuangan. 

Dalam kerangka konseptual Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dijelaskan 

bahwa komponen laporan keuangan pokok terdiri dari: 

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

(c) Neraca; 

(d) Laporan Operasional (LO); 

(e) Laporan Arus Kas (LAK); 

(f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
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(g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 Akibat ketidaksiapan banyak pihak dalam menerapkan basis akrual dalam kegiatan 

pembukuan, maka penerapan basis akrual yang telah dibatasi untuk diterapkan pada tahun 

2014 dianggap oleh banyak pihak sebagai waktu toleransi, sehingga penerapan basis akrual 

belumlah efektif untuk tahun 2011 ini. akan. Oleh karena itu penulis akan membahas laporan 

keuangan pemerintah daerah sebelum tahun 2010 dengan tidak membahas Peraturan 

Pemerintah nomor 71 tahun 2010. 

 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berasaskan berbagai peraturan yang 

berlaku. Salah satunya adalah buletin teknis nomor 3 mengenai penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah sesuai dengan SAP dengan konversi. Dalam buletin teknis ini dibahas 

mengenai berbagai hal mengenai penyusunan laporan keuangan dan unsur-unsur laporan 

keuangan. Seperti dalam pernyataan KSAP berikut : 

“Dalam rangka memfasilitasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan 

keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 29/2002 untuk dapat menyajikan laporan 

keuangan sesuai SAP, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) perlu 

menyusun Buletin Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daeran Sesuai 

dengan SAP dengan konversi.” 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga mengacu pada Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 133 tahun 2007 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khususu Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 25 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi  Provinsi Daerah Khususu Ibukota Jakarta. 

Dengan berbagai pemaparan diatas, timbul sebuah pemikiran mengenai laporan 

keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, apakah telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Maka terciptalah sebuah ide untuk penulisan skripsi ini dengan 
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judul “ANALISIS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS SEKRETARIAT 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)”. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Dari latar belakang di atas, maka timbulah masalah yang berkaitan dengan laporan 

keuangan Pemerintah daerah yaitu  : 

 Bagaimanakah penyajian laporan keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan pada tahun 2009? 

 Bagaimanakah kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan tahun 2009 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan? 

 

 

 

 Materi yang dibahas bersifat historis. Data-data yang digunakan adalah data-data 

keuangan per akhir tahun 2009. Data-data yang akan digunakan hanyalah data-data yang 

berkaitan dengan laporan keuangan terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 

pada tahun 2009 serta tidak akan menyinggung materi lain diluar laporan tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari pemaparan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 
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 Mengetahui penyajian laporan keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan pada tahun 2009 

 Menganalisa kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan laporan 

keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2009 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih 

mendalam tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah, memberikan sumbangan tentang kajian yang tepat atas laporan 

keuangan pemerintah daerah khususnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan . 

3. Pihak lain, menambah wawasan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.5 Sistematika Penelitian  

Bab 1. Pendahuluan 

 Bab ini memberikan gambaran pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. Sehingga dalam bab ini berisi mengenai beberapa aturan aturan 

yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan sistem akuntansi. 

Bab 2. Landasan Teori 

 Bab ini membahas tentang konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan penulisan 

skripsi ini, yang terdiri dari pemahaman perbedaan antara akuntansi komersil dan 
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akuntansi sektor publik serta penjabaran akuntansi sektor publik yang lebih berfokus 

kepada pemerintahan. Pemerintahan yang dibahas menjadi dipersempit menjadi 

pemerintah daerah dan selanjutnya pembahasan mengenai pelaporan keuangan. 

Dalam bab ini juga dibahas mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi acuan 

penulis dalam menyusun skripsi dan kerangka pemikiran dalam penyusunan skripsi. 

Bab 3. Metodologi Penelitian 

 Bab ini membahas mengenai metodologi penelitan yang digunakan meliputi jenis dan 

objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal 

pelaksanaan. 

 

 

Bab 4. Hasil Penelitian 

 Bab ini memberikan gambaran objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, 

kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi penelitian dan perbandingan dengan 

hasil penelitian sebelumnya. 

Bab 5. Penutup 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan, ringkasan dari bab-bab terdahulu, jawaban atas 

perumusan masalah dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1.1 Pengertian Sektor Publik 

 Beberapa ahli mengemukakan beberapa pengertian mengenai akuntansi sektor publik, 

diantaranya yaitu: 

Mohamad Mahsun dkk (2006:4) menyatakan “Sektor publik seringkali dipahami 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau 

 Analisis Kesesuaian...,  Annisa Audria Ajanni, Ak.-Ibs, 2011 
 



 
 

jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur 

dengan hukum.” 

Adapun Mardiasmo (2009:2) berpendapat bahwa “Dari sudut pandang ekonomi, 

sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan 

usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan hak publik.” 

Pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor publik merupakan suatu 

bentuk organisasi atau entitas yang memiliki kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik atau banyak pihak. 

 

 

2.1.1.2 Karakteristik Sektor Publik 

 Sektor publik dan sektor swasta merupakan suatu kesinambungan yang tidak dapat 

dipisahkan. Saat membicarakan mengenai sektor publik pasti tidak terpisahkan dengan sektor 

swasta. Terdapat perbedaan dan persamaan antara sektor publik dengan sektor swasta. 

Sehingga dapat terlihat dengan jelas dimanakah leta pebedaan dan persamaan sektor publik 

dan swasta. 

Mardiasmo (2009:8) dalam bukunya menyajikan sebuat tabel yang berisikan 

perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Berikut 

adalah tabel tersebut: 

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive 
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Sember Pendanaan Pajak, retribusi, utang, 
obligasi pemerintah, laba 
BUMN/BUMD, penjualan 
aset negara, dsb. 

Pembiayaan internal:Modal sendiri, 
laba ditahan, penjualan aktiva 
Pembiayaan eksternal: Utang bank, 
obligasi, penerbitan saham 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada 
masyarakat (publik) dan 
parlemen (DPR/DPRD) 

Pertanggungjawaban kepada 
pemegang saham dan kreditor 

Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas 
fungsional, dsb 

Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem Accounting Cash Accounting Accrual Accounting 

 

Tabel 2.1. perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta 

Sumber : Mardiasmo (2009:8) 

Imam Ghozali (1991:5) menyatakan pula mengenai karakteristik organisasi non profit 

atau sektor publik yang tidak dimiliki oleh sektor swasta dalam 3 ide yaitu: 

a. Organisasi nonprofit tidak mempunyai motif mencari laba atau dengan kata lain motif 

mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi jenis ini. 

b. Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif, artinya adalah hak pemilikan tidak 

ditunjukkan oleh saham yang dapat dimiliki secara perseorangan yang dapat dijual-

belikan. 

c. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi nonprofit ini, 

tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa barang, uang atau jasa. 

Selain membahas mengenai perbedaan sektor publik dan sektor swasta secara umum, 

perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari sisi akuntansi pemerintahan dengan akuntansi 

perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Gade (1993:26-27) yaitu: 
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a. Perbedaan yang utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan 

yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak ditujukan 

untuk mencari laba sebagaimana pada kegiatan-kegiatan perusahaan. 

b. Pemerintah memberikan pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan dan 

manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan 

menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya. 

c. Para penyumbang dan kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak bertindak secara 

sukarela dan mengharapkan agar dana yang mereka bayarkan itu diurus dengan 

efektif, efisien dan ekonomis untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada 

seluruh rakyat, sedangkan para pemberi modal kepada para perusahaan adalah secara 

sukarela untuk ikut dalam perniagaan yang mengaharapkan sesuatu keuntungan 

langsung. 

d. Hubungan antara rakyat sebagai penyedia dana dan rakyat sebagai konsumen barang-

barang dan jasa-jasa dari pelayanan tersebut tidak langsung dan tidak terdapat pasar 

terbuka untuk menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan 

hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia usaha dilaksanakan pada pasar atau 

bursa terbuka. 

e. Anggaran tahunan negara yang disiapkan oleh pemeritah merupakan rencana operasi 

keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran 

belanja yang tercantum didalam anggaran negaratersebut merupakan batas maksimal 

yang wajib ditaati oleh pemerintah. Apabila pemerintah hendak melampaui batas 

anggaran belanja yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif tersebut tentu harus 

mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif itu. Pada perusahaan juga dibuat 

anggaran perusahaantahunan dan dilaksanakan oleh direksi yang kaan 

dipertanggungjawabkan dihadapan rapat umum pemegang saham. 
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f. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku dengan banyaknya peraturan-peraturan yang 

mengaturnya, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat luwes dan fleksibel. 

g. Akuntansi pemerintahan tidak menyusun perhitungan rugi dan laba seperti yang selalu 

dilakukan pada akuntansi perusahaan. 

h. Pada akuntansi pemerintahan tidak membuat pencatatan tentang pemilikan pribadi 

(individual ownership), seperti yang selalu dibuat pada akuntansi perusahaan 

i. Pada akuntansi pemerintahan tidak melaksanakan perkiraaan penyusutan aktiva, 

sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan suatu keharusan. 

Setelah menelaah perbedaan sektor publik dengan sektor swasta baik mengenai 

karakteristik umum maupun sisi akuntansi, terdapat pula persamaan antara sektor publik 

dengan sektor swasta, menurut Mardiasmo (2009:13) persamaannya adalah 

a. Kedua sektor baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari 

sitem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya 

(scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut 

untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. 

c. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya 

sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal 

dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian dan pengendalian. 

d. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik 

pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, 

pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dan sebagainya. 
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e. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang 

disyaratkan. 

Setelah sebelumnya telah diungkapkan perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi 

perusahaan, Muhammad Gade (1993:25-26) mengungkapkan mengenai persamaan akuntansi 

pemerintahan dengan akuntansi perusahaan yaitu: 

a. Akuntansi dalam berbagai kesatuan ekonomi seperti akuntansi pemerintahan dan 

akuntansi perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu penyediaan informasi 

keuangan yang lengkap, cermat dan tepat waktu. 

b. Dalam memenuhi kebutuhan informasi yang bermacam-macam dan rumit untuk 

bermacam-macam kelompok diatas, akuntansi pemerintahan menggunakan konsep-

konsep akuntansi, konvensi-konvensi, praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang 

dapat dipakai oleh akuntansi perusahaan. 

c. Baik pada akuntansi pemerintahan maupun pada akuntansi perusahaan menggunakan 

siklus akuntansi yang sama. 

d. Kedua-duanya memakai istilah yang sama seperti buku harian, buku besar, laporan 

keuangan dan lain-lannya. 

e. Konsep-konsep akuntansi yang diakui secara luas seperti consistency, objectivity, 

cost, full disclosure, materiality dan conservatism digunakan pada pelaksanaan 

akuntansi pemerintahan seperti yang berlaku pada akuntansi perusahaan. 

f. Persamaan selanjutnya antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan 

yaitu dalam hal sifat keseluruhan proses akuntansinya. Di dalam akuntansi 

pemerintahan seperti halnya dalam akuntansi perusahaan, proses akuntansinya 

dimulai dengan pengakuan dan analisa dokumen transaksi yang utama. Selanjutnya 

diikuti dengan pencatatan ke dalam buku harian dan pencatatan ke dalam buku besar 
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serta buku tambahannya. Dari pencatatan yang sudah dilakukan tadi akan 

diringkaskan untuk menyusun laporan keuangan. 

Imam Ghozali (1991: 9)  memiliki pendapat yang lebih singkat mengenai persamaan 

akuntansi organisasi nonprofit dengan akuntansi untuk perusahaan swasta yang menyatakan 

“Akuntansi untuk perusahaan komersial maupun organisasi nonprofit menggunakan sistem 

pembukuan berpasangan (double entry system). Langkah-langkah pembukuannya pun sama, 

dimulai dari dokumen dasar, buku jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar dan buku 

besar pembantu, neraca saldo, diadakan penyesuaian apabila ada, dibuat neraca, dan akhirnya 

dibuat laporan perubahan saldo dana.” 

Dari berbagai perbedaan dan persamaan antara sektor publik dan sektor swasta diatas, 

dapat dilihat bahwa sektor publik dan sektor swasta adalah satu kesatuan yang berdiri 

berdampingan. Sehingga terdapat persamaan dan perbedaan yang menyertai kedua sektor 

tersebut. 

 

2.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 mejelaskan mengenai konsep yang 

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

Adapun PP 71 tahun 2010 sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum 

dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga, jika terjadi pertentangan 

antara kerangka konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ketentuan standar 

akuntansi akan diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, 

konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar 

akuntansi di masa depan. 
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 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 (11: 16) menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, 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. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah 

tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok 

pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan 

pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para 

pembayar pajak perlu mendapat perhatian. 

 Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan 

keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk 

kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual dan standar 

akuntansi. 

Adapun entitas pelaporan menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 (12:19) 

adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: 
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a) pemerintah pusat; 

b) pemerintah daerah; 

c) satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud 

wajib menyajikan laporan keuangan. 

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, 

pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi 

tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas 

pelaporan lainnya. 

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 (13: 27) mengenai 

pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur 

keuangan negara; 

b) Undang-undang di bidang keuangan negara; 

c) Undan-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya 

yang mengatur keuangan daerah; 

e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah; 

f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Angaaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah; dan 

g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan 

daerah. 
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2.1.2.1 Peranan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu 

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang 

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 

terstruktur pada suatu periode peleporan untuk kepentingan seperti yang diungkapkan dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 (12: 22) : 

a) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik. 

b) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan 

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

c) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 
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secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 

2.1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan 

 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial maupun politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 

(13: 23) yaitu: 

a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran. 

b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan. 

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

d) Menyediakan infromasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
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e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan 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 entitas pelaporan, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 

selama periode pelaporan. 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, 

ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. 

2.1.2.3 Asumsi Dasar 

Nurlan Darise (2008:53) menyebutkan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan 

keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran 

tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 

a) Asumsi Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti  

bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai 

kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan 

antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi 

terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan 

melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas 

pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi 

tugas pokoknya, termasuk  atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya 

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana 

tidaknya program yang telah ditetapkan. 
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b) Asumsi Kesinambungan Entitas 

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak 

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 

c) Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar 

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya Nurlan Darise 

(2008:53). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan 

agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

a) Relevan 

Laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, 

informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya. Informasi yang relevan: 

 

1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 
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2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

3) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

4) Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapa mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

b) Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak daat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

1) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

2) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 
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3) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

 

c) Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan 

entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal 

dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 

eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

d) Dapat Dipahami 

Informasi yang disaijkan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya 

kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

2.1.2.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh 

pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini 
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adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 

seperti yang disebutkan Nurlan Darise (2008:55): 

a) Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah 

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas 

dalam Neraca. 

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui 

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 

pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah 

laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap 

periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan 

belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa 

disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. 

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana 

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau ada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar. 

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan 

menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan 

sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. 

b) Prinsip Nilai Historis (Historical Cost) 
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Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yan dibayar atau sebesar 

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat 

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintah. 

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih 

obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini tidak terdapat nilai historis, dapat 

digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

c) Prinsip Realisasi (Realization) 

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui 

anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar 

utang dan belanja dalam periode tersebut. 

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue 

principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana 

dipraktikkan dalam akuntansi komersial. 

d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) 

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut 

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan 

hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak 

konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus 

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

e) Prinsip Periodisitas (Periodicity) 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi 
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sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan 

adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan. 

f) Prinsip Konsistensi (Consistency) 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini 

tidak berarti bahwa tidak boleh teradi perubahan dari satu metode akuntansi ke 

metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan 

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yag dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan.  

h) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation) 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan yang diperlukan 

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian 

seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporankeuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi 

ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 

kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan 
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pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan 

tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau 

sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan 

keuangan menjadi tidak netral atau tidak andal. 

 

 

2.1.2.6 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 

 Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak 

memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan 

laporan keuanagn yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena 

alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi 

dan laporan keuangan pemerintah menurut Nurlan Darise (2008:57), yaitu: 

 

a) Materialitas 

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah 

hanya diharuskan memuat informasi yang memenuh kriteria materialitas. Informasi 

dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang 

diambil atas dasar laporan keuangan. 

b) Pertimbangan Biaya dan Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. 

Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala 

informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, 

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya 

itu juga tida harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat 
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mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan 

informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan 

mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 

c) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi 

oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam 

berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat 

kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah 

pertimbangan profesional. 

 

 

2.1.2.7 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 dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

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. 

 Kriteria minimum menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 (20: 79) 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 pelaporan 

yang bersangkutan. 
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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. 

Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan 

dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan 

keuangan. 

b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau 

dapat diestimasi dengan andal.  

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya 

pengakuan didasarkan pada hasil estimasiyang layak. Apabila pengukuran 

berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan 

transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria 

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain 

di masa mendatang. 

2.1.3 Neraca 

2.1.3.1 Pengertian Neraca 

Topik  ini sangat terkait erat dengan neraca, yang merupakan bagian dari pelaporan 

dalam sistem akuntansi. Untuk memahami pengertian tentang neraca, dapat dilihat dari 

beberapa sumber yang terkait dengan pembahasaan topik skripsi ini. 
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Berdasarkan peraturan lama yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 

2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 

serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan  dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha 

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

pengertian dari neraca dapat dilihat pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 85 sebagai berikut: 

Pasal 81 

(1) Setelah anggaran berakhir, kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah yang terdiri dari : 

a. Laporan perhitungan APBD 

b. Nota perhitungan APBD 

c. Laporan aliran kas 

d. Neraca daerah 

Pasal 85 

(1) Neraca daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf d menyajikan 

informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. 

Penjelasan neraca dari standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat pada lampiran I 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan tertulis: 

“38. neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.” 

Berdasarkan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan no. 2 tentang penyusunan 

neraca awal pemerintahan daerah, tertulis sebagai berikut: 
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“Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi 

keuangan adalah posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana.” 

Secara teori, pengertian neraca dapat dilihat kembali pada pernyataan Kieso dan 

Weygandt pada Intermediate accounting 8th edition sbb: 

“Laporan keuangan. Laporan yang merefleksikan pengumpulan, perhitungan dan 

penyimpulan akhir dari data akuntansi. Terdapat empat laporan yang terlibat (1) laporan 

neraca, yang menunujukkan kondisi keuangan dari perusahaan pada akhir periode....” 

Dari keempat pengertian neraca diatas terlihat persamaan yaitu penekanan bahwa 

neraca dimaksudkan untuk menunjukkan keadaan atau posisi keuangan sebuah entitas yang 

mana diwakilkan oleh aktiva atau aset, utang atau kewajiban dan ekuitas dana. 

2.1.3.2 Kebutuhan akan Neraca 

Neraca sebagai indikator posisi dan kondisi keuangan merupakan hal yang diperlukan 

dalam sebuah entitas. Neraca dapat memperlihatkan bagaimana gambaran kondisi aset, 

kewajiban dan ekuitas dari sebuah entitas dalam satu titik dimana neraca itu dibuat. Di dalam 

PSAK nomor 1 revisi 1998, pada pasal 7 tertulis sebagai berikut: 

07. laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

a. neraca 

b. laporan laba-rugi 

c. laporan perubahan ekuitas 

d. laporan arus kas dan 

 Analisis Kesesuaian...,  Annisa Audria Ajanni, Ak.-Ibs, 2011 
 



 
 

e. catatan atas laporan keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

terdapat hal yang serupa tentang neraca. Pada lampiran I atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, dijelaskan sebagai 

berikut: 

Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari: 

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

(c) Neraca; 

(d) Laporan Operasional (LO); 

(e) Laporan Arus Kas (LAK); 

(f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

(g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

Pernyataan-pernyataan di atas dapat dijadikan landasan tentang perlunya ada laporan 

tersendiri tentang neraca, yang menggambarkan posisi keuangan sebuah entitas. 

2.1.3.3 Komponen dalam Neraca 

2.1.3.3.1 Pos - Pos Aset 

Penggunaan istilah aset dan aktiva seringali bergantian. Menurut PSAK pada kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pasal 49 tertulis: 

(a) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 

diperoleh perusahaan 
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Sedangakan dalam buletin teknis standar akuntansi pemerintahan nomor 2 tentang 

penyusunan neraca awal pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh KSAP, sebagai berikut: 

“Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial  yang 

dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber 

daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam 

pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan dan bangunan.” 

Maka dalam buletin teknis no 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut: 

“Aset dan aktiva mempunyai pengertian yang sama. Oleh karena itu istilah ini dapat saling 

dipertukarkan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat eknomi dan atau 

sosial masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakt umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset dan aktiva adalah dua istilah 

yang memiliki arti yang sama, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh entitas tertentu sebagai 

akibat dari sebuah transaksi di masa lalu dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa 

depan. 

Pos-pos aset diklasifikasikan menjadi 5 bagian yaitu: 

a. Aset lancar 
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Penjelasan aset lancar dari standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat pada lampiran I 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan tertulis: 

“63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan 

persediaan.” 

Belanja Dibayar di muka berdasarkan SAP merupakan uang yang dibayarkan kepada 

pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa 

barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Berikut adalah Skema Mapping Pos Aset 

Lancar: 
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Gambar 2.1 
Sumber : Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Teori dan metode yang digunakan dalam penilaian aset meliputi beberapa bagian di 

luar neraca. Sebagai awal, untuk menentuka jumlah kas dan setara kas pada neraca, nilai yang 

digunakan adalah saldo akhir kas dari laporan arus kas akhir tahun yang bersangkutan. Hal 
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ini disebutkan dalam buletin teknis no 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi sebagai berikut: 

“Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja, yang berada di bendahara 

pengeluaran/pemegang kas merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu jumlah 

tersebut disajikan pada akun kas di bendahara pembayar di neraca pemerintah daerah.” 

Kas pada pemerintah daerah yang disebutkan di atas juga dibahas dalam buletin teknis 

nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah: 

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah 

terdiri dari: 

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan 

oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran 

2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN) atau obligasi dan deposito 

kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah 

3. Uang tunai di bendahara umum daerah 

Selain kas pada pemerintah daerah, terdapat pula akun kas di bendahara penerimaan. 

Berikut penjelasan dari buletin teknis no. 2: 

“Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas merupakan kas yang menjadi tanggung 

jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran/pemegang kas yang berasal dari sisa uang muka 

kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas  di 

bendahara pengeluaran/ pemegang kas mencangkup seluruh saldo rekening bandahara 

pengeluaran/pemegang kas, uang logam, uang kertas dan kas lain-lain. Akun kas di 

bendahara pengeluaran/pemegang kas yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus 

mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam 
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valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentra pada tanggal 

neraca.” 

Pengertian tentang investasi jangka pendek disebutkan dalam buletin teknis nomor 2 

tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah: 

“Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan 

untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek pemerintah 

harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

1. Dapat diperjualbelikan 

2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas 

3. Berisiko rendah.” 

Sebagaimana kas, akun piutang pada neraca pemerintahan menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan mengalami penyederhanaan. Buletin teknis nomor 2 tentang penyusunan 

neraca awal pemerintah daerah menyebutkan: 

“Piutang dikelompokkan menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar 

pinjaman kepada BUMN/BUMD, bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, 

piutang pajak, piutang retribusi, piutang denda dan piutang lainnya.” 

Bagian persediaan pada neraca pemerintaha memiliki banyak perhitungan yang tidak 

banyak berbeda dengan perusahaan komersil. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 24 yahun 2005 disebutkan: 

“55. 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. 

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar 
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apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara 

lainnya seperti donasi/rampasan.” 

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir 

diperoleh. 

b. Investasi Jangka Panjang 

 Investasi Jangka Panjang menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah: 

“65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu 

periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. 

Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal 

dalam proyek pembangunan da investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara 

lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.”  

Investasi Jangka Panjang menurut Kepmendagri No. 29/2002 diklasifikasikan menjadi 

investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi, sementara investasi jangka panjang 

menurut SAP dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan permanen, dengan demikian 

konversi dilakukan pada level rekening seperti berikut: 
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Gambar 2.2 
Sumber : Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahanan terdapat 3 metode penilaian investasi 

jangka panjang yaitu metode biaya, metode  ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat 

direalisasikan. Ketentuan pemberlakuan ketiga metode penilaian investasi jangka panjang 

adalah: 

- Kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya 

- Kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas 

- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas 

- Kepemilikan non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 

c. Aset Tetap 

 Struktur aset tetap menurut SAP adalah: 

 Tanah 

 Gedung dan Bangunan 
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 Peralatan dan Mesin 

 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 Aset Tetap Lainnya 

 Konstruksi dalam Pengerjaan 

Penilaian aset tetap menggunakan harga perolehan. SAP juga mengatur depresiasi 

aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Hal ini dilaukan untuk mengakui 

adanya penutunan nilai aset karena pemakaian, keausan atau kerusakan. Oleh karena itu 

jika Pemda mampu melakukan depresiasi terhadap aset tetapnya, perlu menuangkannya 

dalam kebijakan akuntansi dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Berikut adalah Skema Mapping Pos Aset Tetap : 
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Gambar 2.3 

Sumber : Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

d. Dana Cadangan 
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Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjelaskan mengenai dana 

cadangan yaitu: 

“65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Dana cadangannya dirinci menurut tujuan pembentukannya.” 

e. Aset lainnya 

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjelaskan mengenai aset lainnya sebagai 

berikut: 

“ Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya 

adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi 

penggunaannya.” 

 Berikut adalah Skema Mapping Pos Aset Lainnya 

 

Gambar 2.4. Skema Mapping Pos Aset Lainnya 
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Sumber : Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

2.1.3.3.2 Pos-Pos Kewajiban 

 Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP 24 tahun 2005 kewajiban 

diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang 

nonlancar). Penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada 

tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa utang yang disajikan tidak 

hanya utang yang berasal atau timbul dari pinjaman tetapi juga utang-utang lain, seperti utang 

biaya dan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Penyajian utang PFK dapat diperoleh dari 

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). 

 Berikut Skema Mapping Pos Kewajiban : 

 

Gambar 2.5. Skema Mapping Pos Kewajiban 
Sumber : Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

2.1.3.3.3 Pos-Pos Ekuitas 
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 Pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos-pos ekuitas ke dalam format 

neraca berdasarkan SAP, dilakukan dengan pendekatan self balancing group of accountants, 

dimana: 

a. Ekuitas Dana Lancar 

Ekuitas dana lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. 

Oleh karena itu Ekuitas dana lancar mancakup: 

 SILPA (sebagai pasangan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran 

dan Investasi jangka pendek) 

 Pendapatan yang ditangguhkan (sebagai pasangan Kas di Bendahara 

Penerimaan) 

 Cadangan Piutang (sebagai pasangan Piutang) 

 Cadangan Persediaan (sebagai pasangan Persediaan) 

Dikurangi dengan : 

 Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 

(sebagai pasangan utang jangka pendek) 

b. Ekuitas Dana Investasi 

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang 

tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Penyajian Ekuitas Dana Investasi di 

neraca dapat diperoleh dengan menjumlahkan : 

 Investasi Jangka Panjang 

 Aset Tetap 

 Aset Lainnya 

Dikurangi : 
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 Jumlah dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka 

Panjang. 

c. Ekuitas Dana Cadangan 

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang 

tertanam dalam Dana Cadangan. Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca 

adalah sebesar jumlah Dana Cadangan.  

Dengan memperhatikan susunan akun ekuitas tersebut maka untuk keperluan 

penyusunan neraca, pos-pos ekuitas tidak perlu dilakukan pemetaan (mapping) tetapi 

langsung disusun sebagai pasangan akun-akun aset dan kewajiban. 

2.1.3.4 Format Neraca 

Berikut adalah format neraca untuk pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah PP 24 tahun 2005 

Format neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP nomor 24 tahun 

2005 
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Tabel 2.2. Format Neraca 

Sumber : PSAP Nomor 01 (Penyajian Leporan Keuangan) 

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran 
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 Salah satu komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 

tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan 

keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 

satu periode pelaporan. 

 Dalam penyajian terhadap laporan realisasi anggaran, pendapatan diklasifikasikan 

sesuai dengan kegiatan operasional entitas. Apabila entitas memperoleh pendapatan yang 

berasal dari pungutan pajak, maka pendapatan tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan 

jenis pajak yang dipungut. Namun apabila entitas memperoleh pendapatan dari penjualan 

barang atau jasa, maka entitas tersebut dapat mengklasifikasikan pendapatan tersebut sesuai 

dengan penjualan barang atau jasa. Adapun seperti yang diungkapkan (Deddi Nordiawan, 

2007) “Belanja dalam laporan realisasi anggaran dapat diklasifikasikan menurut organisasi, 

fungsi dan klasifikasi ekonomi.” 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara realisasi terhadap 

anggarannya selama suatu periode tertentu. Sejalan dengan konsep budgetary accounting, 

seharusnya struktur APBD, anggaran dan realisasinya sama. Namun ternyata tidak demikian 

yang terjadi di pemerintah daerah.  

     Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran 

Pembiayaan. Perbedaan terjadi dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja. Pendapatan 

berdasarkan SAP mengelompokkannya menjadi Pedapatan Asli daerah,  

      Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang sah. SAP mengatur penyajian belanja pada 

lembar muka Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja. 

2.1.4.1 Klasifikasi pendapatan 
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      Keuangan negara pada umumnya membagi pendapatan menjadi dua, yaitu pendapatan 

pajak dan pendapatan bukan pajak. Namun SAP untuk pemerintah daerah di Indonesia 

mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

2.1.4.2  Klasifikasi Belanja 

SAP mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 

organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran 

dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja). SAP tidak membedakan belanja ke 

dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik. 

2.1.4.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja 

      Belanja dibedakan menjadi dua, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja 

Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam 

menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja 

Modal adalah belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. 

Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.  

 

(a) Belanja Operasi 

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP 24 tahun 2005 mengelompok-kan Belanja 

Operasi menjadi dua yaitu Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan. Setiap kelompok belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang 

dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan sebagaimana diilustrasikan 
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pada skema IV. Setiap jenis belanja dari dua kelompok tersebut selanjutnya digabung untuk 

disajikan dalam Belanja Operasi menurut SAP. 

      Belanja pegawai pada dasarnya mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada 

pegawai pemerintah dan anggota DPRD, seperti gaji, tunjangan, dan kompensasi sosial. 

      Belanja Barang mencakup belanja barang dan jasa, belanja perjalanan, dan belanja 

pemeliharaan. Ketiga jenis belanja tersebut dalam SAP dalam PP 24 tahun 2005 dimasukkan 

dalam satu akun, yaitu Belanja Barang. Rincian dari setiap jenis belanja barang dapat 

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  

      Belanja untuk membayar bunga dalam Kepmendagri 29/2002 masuk dalam kelompok 

Belanja Administrasi Umum pada akun Belanja Barang dan Jasa. Sementara itu, menurut 

SAP, biaya bunga disajikan dalam satu akun Belanja Bunga. Bagi pemerintah daerah yang 

menyajikan belanja Bunga sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan belanja 

Bunga dari Belanja Barang dan Jasa untuk disajikan secara terpisah dalam akun Bunga.  

       

 

 

 (b) Belanja Modal 

      Belanja Modal dalam format Laporan Perhitungan APBD sesuai dengan Kepmendagri 

No. 29/2002 disajikan dalam satu akun gabungan, sedangkan dalam SAP belanja modal 

dirinci sesuai dengan klasifikasi aset tetap di neraca, yaitu Belanja modal tanah, Belanja 

modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, irigasi 

dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja modal aset lainnya. Klasifikasi 
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demikian diperlukan untuk kontrol hubungan antar akun dalam laporan keuangan, khususnya 

akun belanja dan akun aset. Oleh karena itu Belanja Modal yang disajikan pada Laporan 

Perhitungan APBD versi Kepmendagri 29/2002 tidak bisa langsung dikonversi ke dalam 

Laporan Realisasi Anggaran versi SAP. Konversi belanja ini dapat dilakukan dengan 

menelusuri ke rekening-rekening dalam buku besar/buku pembantu. 

(c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

        Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan menurut Kepmendagri No. 29/2002 

merupakan belanja yang dibayarkan kepada pemerintah bawahan/ desa/lembaga 

keagamaan/lembaga sosial/ organisasi profesi. Berdasarkan SAP belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah jenis belanja yaitu Hibah, 

Subsidi, Bantuan Sosial, dan Transfer, tergantung pada substansi dari setiap belanja Bagi 

Hasil dan Bantuan Sosial yang dimaksud. 

      Belanja yang diperuntukkan kepada instansi vertikal atau sumbangan yang diberikan 

kepada pihak lain, yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat direklasifikasi ke akun Hibah, 

Contoh: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah uang kepada 

Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam secara sukarela dan tidak mengikat. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelompokkan sumbangan kepada Provinsi Nangroe 

Aceh Darussalam sebagai belanja Hibah. 

      Belanja yang diberikan kepada produsen yang menghasilkan barang/jasa untuk 

kepentingan publik, yang bersifat public service obligation, untuk membantu biaya produksi, 

agar harganya terjangkau oleh publik diklasifikasikan ke dalam akun Subsidi. Contoh: 

Subsidi ke PDAM, Subsidi untuk maskapai penerbangan perintis, dan Subsidi untuk 

maskapai pelayaran. 
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      Belanja yang dibayarkan untuk kepentingan sosial masyarakat diklasifikasikan ke dalam 

akun Bantuan Sosial. Contoh: bantuan untuk pembangunan masjid, bantuan kesehatan, dan 

bantuan untuk panti asuhan. 

      Bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah bawahan/desa yang dibayarkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan diklasikasikan ke dalam Belanja Bagi Hasil dalam kelompok 

Belanja Transfer. Contoh: Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan pemerintah 

provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, Bagi Hasil Pajak dari pemerintah kabupaten ke desa. 

(d) Belanja Tak Terduga 

      Belanja Tak Tersangka dalam SAP diberi nama Belanja Tak Terduga. Belanja ini 

dimaksudkan untuk membiayai keadaan darurat dan pengeluaran mendesak lainnya yang 

tidak tersedia anggarannya. Berdasarkan Kepmendagri 29/2002 dalam jumlah ini juga 

tercakup pengembalian pendapatan tahun lalu. Jika terdapat pengembalian pendapatan tahun 

lalu, maka untuk penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu diteliti kembali. Jika 

pengembalian pendapatan tersebut normal dan berulang (recurring) baik atas pendapatan 

periode berjalan maupun sebelumnya, berdasarkan SAP, pengembalian belanja tersebut 

disajikan sebagai pengurang pendapatan yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemerintah 

daerah yang memasukkan pengeluaran tersebut dalam Belanja Tak Tersangka sesuai dengan 

Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan pengembalian pendapatan tersebut dari Belanja 

Tak Tersangka. 

      Pengembalian pendapatan bersifat tidak berulang (non recurring) atas penerimaan 

pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang 

pendapatan. Pengembalian pendapatan bersifat tidak berulang (non recurring) atas 

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, menurut SAP pengembalian 
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tersebut dibukukan sebagai pengurang SiLPA. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu 

melakukan reklasifikasi dengan mengeluarkan pengembalian pendapatan tersebut dari 

Belanja Tak Tersangka dan menyajikannya sesuai SAP. 

2.1.4.2.2  Klasifikasi Berdasarkan Organisasi 

      Klasifikasi berdasarkan organisasi artinya anggaran diklasifikasikan menurut pengguna 

anggaran (satuan kerja perangkat daerah). Baik Kepmendagri 29/2002 maupun SAP 

mengatur hal yang sama. Klasifikasi demikian diperlukan dalam rangka membangun 

responsibility accounting. Setiap Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah penanggung 

jawab pelaksanaan program, baik dari aspek regulasi maupun operasi. Oleh karena itu 

laporan keuangan unit kerja yang ada di bawah satuan kerja perangkat daerah digabungkan 

dengan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Klasifikasi 

berdasarkan organisasi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

2.1.4.2.3  Klasifikasi Bedasarkan Fungsi 

      Terdapat 10 fungsi keuangan negara yang diatur dalam SAP, yaitu: 

1. Pelayanan Umum 

2. Ketertiban dan Keamanan 

3. Ekonomi 

4. Lingkungan Hidup 

5. Perumahan dan Permukiman 

6. Kesehatan 
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7. Pariwisata dan Budaya 

8. Agama 

9. Pendidikan 

10. Perlindungan Sosial 

      Fungsi pemerintahan ini seharusnya dirinci lebih lanjut menjadi Sub Fungsi dan Sub-sub 

fungsi sesuai dengan Code of Function of Government (COFOG). Di Pemerintah Pusat, 

rincian baru sampai Sub Fungsi sebagaimana diatur dalam PP No. 21/2004 tentang Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Di Pemerintah Daerah, sampai saat ini belum 

ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian fungsi pemerintahan. Dengan belum adanya 

ketentuan lebih lanjut tantang Sub Fungsi dan Sub-sub Fungsi untuk Keuangan Daerah maka 

untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah tahun 2005 dapat dirinci sampai level fungsi. 

      Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan disesuaikan dengan kewenangan 

pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota; yang meliputi klasifikasi belanja 

menurut belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.  

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan;  

c. pekerjaan umum; 

d. perumahan rakyat; 

e. penataan ruang; 
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f. perencanaan pembangunan;  

g. perhubungan; 

h. lingkungan hidup; 

i. pertanahan; 

j. kependudukan dan catatan sipil; 

k. pemberdayaan perempuan; 

l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;  

m. sosial; 

n. tenaga kerja dan transmigrasi; 

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;  

p. penanaman modal; 

q. kebudayaan dan pariwisata; 

r. pemuda dan olah raga; 

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. pemerintahan umum dan kepegawaian; 

u. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

v. statistik; 
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w. arsip; 

x. komunikasi dan informatika; 

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: 

a. pertanian; 

b. kehutanan; 

c. energi dan sumber daya mineral; 

d. kelautan dan perikanan; 

e. perdagangan; dan 

f. perindustrian 

      Berdasarkan Government Finance Statistics, urusan (affair) pemerintahan ditempatkan 

pada level Sub-fungsi. Dengan demikian maka fungsi dan urusan pemerintahan dapat 

dipetakan hubungannya. Dalam rangka menyiapkan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi 

pengelolaan keuangan negara maupun menurut urusan pemerintahan ini dapat dilakukan 

pemetaan dari program/kegiatan ke fungsi. 

Contoh: 

1. Program Pemberantasan Buta Huruf masuk fungsi Pendidikan 

2. Program Imunisasi untuk Balita masuk fungsi Kesehatan 

3. Program Pengembangan Perumahan Sederhana masuk fungsi Perumahan dan Permukiman 
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4. Program Optimalisasi PAD masuk fungsi Pelayanan Umum 

5. Program Pengembangan Tanaman Pangan masuk fungsi Ekonomi 

4) Klasifikasi Pembiayaan 

Klasifikasi pembiayaan antara Kepmendagri 29/2002 dengan SAP adalah sama, dengan 

demikian tidak perlu ada proses konversi. 

2.1.4.3 Format Laporan Realisasi Anggaran 
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 Format laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam  PP 24 tahun 2005 Standar 

Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :
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Tabel 2.3. Format Laporan Realisasi Anggaran 

Sumber : PSAP Nomor 02 (Laporan Realisasi Anggaran) 
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2.2 Rerangka Pemikiran  

Kerangka berpikir yang melandasi penelitian penulis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Olahan Penulis 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan

Keadaan 
Sesungguhnya 

Standar Akuntansi 
Pemerintahan 

Membandingkan

Kesimpulan
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 Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam penyusunan skripsi 

adalah sebagai berikut: 

a. Andang Sentanu (2006) dengan judul “Penyusunan neraca awal bagian aset untuk 

pemeritah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah”. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai penyusunan neraca awal untuk pemerintah daerah Bekasi. 

Bagian yang dibahas hanyalah bagian aset saja pada laporan neraca pemerintah 

daerah. 

b. Fazrul Ichsan (2004) dengan judul “Evaluasi kesesuaian penyusunan neraca awal 

pemerintah kota Medan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)”. Penelitian ini 

membahas mengenai kesesuaian antara neraca awal pada pemerintah kota Medan 

yang disusun tahun 2001 dengan standar akuntansi pemerintahan. 

c. Desi Intan Anggraheni (2010) dengan judul “ Analisis atas pelaporan keuangan dan 

pengungkapan laporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit 

akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (studi kasus Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam, Jawa Barat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III 

Metodologi Penelitian 
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3.1  Objek Penelitian 

 Rancangan penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah studi kasus dengan objek 

penelitian Pemerintah Daerah yang telah melakukan pelaporan akuntansi. Pemerintah Daerah 

yang dijadikan objek penelitian adalah  Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang 

merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah DKI Jakarta. Adapun penelitian yang 

dilakukan terkait dengan laporan keuangan tahun 2009 untuk  laporan neraca dan laporan 

realisasi anggaran. 

3.2   Data yang Dihimpun 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini  terkait dari cara memperolehnya 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari obyek atau obyek 

penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Adapun dalam penelitian 

ini data primer berasal langsung dari Walikota Jakarta Selatan khususnya 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data primer berupa wawancara 

kepada kepala bagian keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh 

pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non 

komersial. Penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya dan studi literatur 

untuk acuan penelitiannya serta laporan keuangan Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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 Dalam penelitian ini diadakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dari 

berbagai sumber sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan cara studi kasus melakukan 

riset atau melakukan survei langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data 

dan informasi yang dibutuhkan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pengumpulan data-data keuangan secara langsung melalui Sekretariat Kotamadya 

Jakarta Selatan dan penelitian lapangan secara langsung. Kegiatan yang dilakukan 

adalah dengan pengamatan langsung, mempelajari dokumen, catatan, prosedur dan 

laporan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat. 

2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari serta mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari kerangka referensi dan teori-

teori ysng relevan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat menjadikan dasar 

penulis dalam membahas masalah yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, 

literatur, artikel serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan skripsi untuk 

memahami konsep-konsep yang mendukung pembahasan masalah. 

3. Wawancara, yaitu wawancara personal dengan bagian umum dan protokol setko 

administrasi Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan sebagai salah satu cara untuk 

mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur neraca bagian aset yang hendak 

disusun oleh penulis. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Menurut Uma Sekaran (2006; 155) adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui 
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dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik varibel yang diteliti dalam suatu situasi. 

Sehingga metode deskriptif dapat membantu untuk (1) memahami karakteristik sebuah 

kelompok dalam situasi tertentu, (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek 

dalam situasi tertentu, (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih 

lanjut, dan/atau (4) membuat keputusan tertentu yang sederhana. 

 

  Langkah-langkah yang dilakukan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data pendukung laporan keuangan 

2. Menganalisa data dan melakukan interpretasi 

3. Membandingkan kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kedudukan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki konsekuensi 

pengembangan positif akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat guna 

menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang sangat cepat tersebut 

ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah 

satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunijoyo yang terus dikembangkan 

guna memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat. 
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Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan menerapkan basis kas untuk pelaporan 

dan pencatatan akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan adalah Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang terdapat pada PP nomor 24 tahun 2005. Neraca awal yang dimiliki 

oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan diterapkan pada tahun 2008.  

Laporan keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2009 yang 

berupa neraca dan laporan realisasi anggaran telah diaudit oleh BPK. Opini audit BPK di 

tingkat provinsi adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

4.1.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana 

ditetapkan daam Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 60 Tahun 2009 mengacu 

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 222 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. Keputusan ini juga telah merujuk  ketentuan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik 

Indonesia Jakarta. 

Secara mendasar terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota Administrasi 

dibantu oleh empat asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten  Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup, Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Asisten Perekonomian dan 

Administrasi. Masing-masing asisten dibantu oleh bagian sesuai ruang lingkup kebutuhan di 

masing-masing instansi yang disebut Satuan Perangkat Daerah (SKPD). 
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Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan : 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI 

Gambar 4.1 (perda no. 10 tahun 2008) 
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4.1.2 Susunan Kepegawaian 

Seluruh komponen kepegawaian telah terisi sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Jumlah pegawai dari semua golongan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta 

Selatan sebanyak 20.664 orang. Tingkat sebarannya mencakup: Unit Sekeretariat Kota 

Administrasi sebesar 273 orang, Badan/ Kantor di luar Pemda sebanyak 1498 orang, Sudin-

sudin sebanyak 3234 orang, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1498 orang, Bapinroh, 

Bazis dan Korpri sebanya 34 orag, Gelanggang Remaja 77 orang, Puskesmas Kecamatan 

1148 orang, Pegawai Tu/SD dan SLTP, SLTA, Pengawas SLTA sebanyak 1473 orang dan 

Guru SD, SMP dan STA berjumah 11720 orang. 

4.1.3 Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta perangkatnya, memiliki tugas 

pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah sesuai visi dan misi daerah 

secara terencana, terkendali, mencapai sasaran menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan tatanan masyarakat yang lebih maju dan modern. Sedangkan fungsi secara mendasar 

antara lain mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan sesuai 

bagian masing-masing secara terus menerus dengan berpatokan pada undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing bagian sekretariat 

kota administrasi Jakarta Selatan : 

1. Sekretariat daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur. 

Tugas: sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun 

kebijakan pemerintah daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah 
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Fungsi :  

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekretariat daerah; 

b. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; 

c. pengoordinasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat 

daerah; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah oleh 

perangkat daerah; 

e. pembinaan administrasi dan aparatur daerah; 

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan 

dan sekretariat daerah; 

g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan pemerintah daerah; 

h. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan 

pelaporan perangkat daerah; 

i. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama daerah dan protokol; 

j. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi mental spiritual; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan 

l. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat 

daerah. 

2. Asisten pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam : 

a. Memimpin penyelenggaraan fungsi tata pemerintahan, hukum, kelembagaan, 

ketatalaksanaan, administrasi kepala daerah dan kerjasama luar negeri; 

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan pelayanan administrasi DPRD, 

kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, 

kepegawaian, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, pendidikan dan 
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pelatihan pegawai, komunikasi, informatika, kehumasan, ketentraman, ketertiban, 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan kewilayahan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi DPRD, 

kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, 

kepegawaian, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, pendidikan dan 

pelatihan pegawai, komunikasi, informatika, kehumasan, ketenteraman, 

ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan kewilayahan; 

d. mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi DPRD, kependudukan, 

pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, kepegawaian, kesatuan 

bangsa, politik, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, 

komunikasi, informatika, kehumasan, ketenteraman, ketertiban, penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah, dan kewilayahan; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah; dan 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 

 

3. Asisten Perekonomian dan Administrasi 

Tugas:  

a. Memimpin penyelenggaraan administrasi perekonomian, pengelolaan keuangan 

dan aset sekretariat daerah, dan tata usaha pemerintah daerah; 

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, usaha 

perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, 

perdagangan, pertanian, 

kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan 

transmigrasi; 
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepariwisataan, kebudayaan, usaha 

perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, 

perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman 

modal, ketenagakerjaan, dan transmigrasi; 

d. mengendalikan pelaksanaan tugas kepariwisataan, kebudayaan, usaha 

perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, 

perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman 

modal, ketenagakerjaan, dan transmigrasi; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris daerah; dan 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 

4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

a. memimpin penyelenggaraan administrasi prasarana dan sarana kota, tata tuang, 

dan lingkungan hidup; 

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pekerjaan umum, kebersihan, tata ruang, 

pertanahan, pengawasan dan penertiban bangunan, perumahan, gedung 

pemerintah daerah, pertamanan,pemakaman, dan lingkungan hidup;  

c.  mengoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan umum, kebersihan, tata ruang, 

pertanahan, pengawasan dan penertiban bangunan, perumahan, gedung 

pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman, dan lingkungan hidup; 

d.  mengendalikan pelaksanaan tugas pekerjaan umum, kebersihan, tata ruang, 

pertanahan, pengawasan dan penertiban bangunan, perumahan, gedung 

pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman, dan lingkungan hidup; 

e.  melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris daerah; dan 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 

5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat 
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a. memimpin penyelenggaraan administrasi kesejahteraan sosial, dan pendidikan dan 

mental spiritual; 

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan kesehatan, sosial, pemberdayaan 

masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, 

perpustakaan, arsip, pendidikan , mental spiritual, olahraga, dan pemuda; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat 

dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan, arsip, 

pendidikan, mental spiritual, olahraga, dan pemuda; 

d.  mengendalikan pelaksanaan tugas kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat 

dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan, arsip, 

pendidikan, mental spiritual, olahraga, dan pemuda; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris daerah; dan 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 

 

4.1.4 Rencana strategis 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai rencana strategis tahun 

2007-2012, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun, dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

Rencana strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran. 

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi wilayah Kota Administrasi 

Jakarta Selatan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia, maka 

Visi Pembangunan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2007-2012 adalah: 

“Jakarta Selatan yang Hijau Nyaman dan Sejahtera” 
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Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jakarta  Selatan yang hijau bermakna melestarikan dan mengembangkan kawasan 

lingkungan hidup dan lingkungan alam yang hijau, bersih dan asri, kawasan 

lingkungan hidup dan lingkungan alam yang hijau, bersih dan asri, serta 

mempertahankan dan mengembangkan potensi wilayah sebagai kawasan resapan air; 

2. Jakarta selatan yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan 

damai; 

3. Jakarta selatan yang sejahtera bermakana terwujudnya derajat kehidupan warga yang 

sehat, layak dan manusiawi. 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, yaitu: 

 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good 

governance 

Pendekatan yang dilakukan untuk menerapkan misi ini adalah melalui peningkatan 

kinerja aparatur, sistem kepemerintahan dan unit kerjanya serta berlandaskan pada 

modal sosial yang telah melekat kehidupan masyarakat Jakarta Selatan. Kaidah-

kaidah dalam good governance terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip, yakni: 

1. Partisipasi masyarakat 

2. Penegakan supremasi hukum 

3. Transparasi 

4. Kesetaraan 

5. Daya tanggap kepada stakeholders 

6. Berorientasi kepada visi 

7. Akuntabilitas 
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8. Pengawasan 

9. Efektivitas dan efisiensi 

10. Profesionalisme 

 Meningkatkan kualitas pelayanan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang 

nyaman 

Berarti bahwa pelayanan idealnya diberikan mulai sejak dari seorang warga lahir, 

melangsungkan kehidupan hingga meninggal dunia. Kualitas pelayanan terutama 

terkait dengan kriteria : disajikan dengan ramah, cepat, efisien, bermutu, akurat, 

transparan dan memiliki ketetapan hukum. Adapun kuaitas pelayanan terutama 

diprioritaskan kepada peningkatan aspek-aspek yang menyangkut tata kehidupan 

masyarakat, antara lain  :kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, 

ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, aspek perhubungan dan transportasi. 

 Membangun wilayah Jakarta Selatan yang hijau 

Dimulai dari menggali potensi utamanya yakni kekayaan sumber daya air dan 

lingkungan alam yang hijau dan alami. Seiring kondisi global yang makin terancam 

oleh pemanasan bumi yang merusak ozon akibat eksploitasi alam yang berlebihan, 

tekad mempertahankan dan mengembangkan lingkungan alam dan lingkungan hidup 

sudah menjadi suatu kebutuhan utama yang perlu diwujudkan di Jakarta Selatan. 

Upaya mengembangkan dan mempertahankan lingkungan hijau bermakna 2 (dua) 

aspek kepentingan, yaitu: pertama, potensi lingkungan hijau dan kekayaan sumber 

daya air dapat dimanfaatkan warga untuk mengembangkan taraf kesejahteraannya, 

antara lain meningkatkan penghasilan dari potensi pertanian, peternakan dan 

agrowisata. Kedua, terkait dengan pelestarian lingkungan hijau, kebersihan 

lingkungan hidup, mencegah dampak negatif terhadap ekologi dan upaya konservasi. 

Usaha tersebut berhubungan dengan teknik-teknik lingkungan, seperti pemanfaatan 
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sumber energi alternatif, daur ulang air hujan, air limbah, sampah, pemanfaatan tata 

ruang bangunan, ruang terbuka, fasilitas publik, ventilasi mengarah alam, termasuk 

diantaranya upaya perubahan pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap perlindungan lingkungan. 

 Memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan 

Memberdayakan masyarakat adalah berarti memberi peluang kepada masyarakat 

Jakarta Selatan untuk mengenali masalahnya dan bagaimana dengan potensi dan 

sumber daya yang dimilikinya masyarakat mampu mengatasi masalah tersebut dalam 

mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Adapun aspek yang harus 

dikembangkan dalam mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan berangkat dari 

aspek-aspek yang telah berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat, yakni: 

1. Human 

2. Social 

3. Cultural 

4. Intellectual and creative 

5. Natural 

6. Environmental 

7. Infrastructure 

Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan 

kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian tersebut. 

4.1.5 Tujuan 

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut: 
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1. Mewujudkan kinerja tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan 

nyaman dalam pelayanan di lingkungan pemerintahan dan satuan kerja perangkat 

daerah 

2. Mewujudkan kualitas pelayanan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan 

masyarakat luas dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan secara adil 

dan berbudaya di wilayah Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

3. Mewujudkan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi absis pengelolaan 

dan pengembangan kawasan hijau dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal 

dan ekoturism secara terpadu 

4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan kesejahteraan 

4.1.6 Sasaran 

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan stategis 

organisasi. Sasaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2009 secara umum 

dirumuskan dengan mengacu pada masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkanya kualitas pelayanan publik 

2. Terwujudnya Kamtib dan Linmas di wilayah Sekretariat Kota Administrasi Jakarta 

Selatan 

3. Menigkatnya pemberdayaan masyarakat wilayah Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan 

4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 

5. Meningkatnya kualitas kawasan Pasar Minggu 

6. Meningkatnya kualitas gedung Kantor Camat dan Lurah 
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4.2 Analisis Kesesuaian Penyajian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang Terdapat pada PP 24 Tahun 2005 

Standar Akuntansi Pemerintah yang biasa disebut SAP merupakan standar yang 

disusun oleh Komite Standar Akuntansi (KSAP) yang dijadikan pedoman oleh setiap 

pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan akuntansinya. Sehingga setiap 

hal yang berkaitan dengan pencatatan dilaksanakan mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). 

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis kesesuaian mengenai penyajian 

laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan realisasi anggaran tahun 2009 pada 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang terdapat pada PP 24 tahun 2005. Analisa mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara global dan menyeluruh untuk semua bagian yang berhubungan 

dengan laporan keuangan khususnya neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam hal ini, 

tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan akan dicocokkan dengan 

standar akuntansi pemerintahan untuk melihat kesesuaiannya. 

Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan realisasi anggaran Sekretariat 

Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk periode 2009 telah diaudit oleh BPK sehingga 

laporan keuangan dapat dipublikasikan untuk masyarakat dan umum. BPK merupakan 

auditor eksternal untuk sektor pemerintahan. 

Secara garis besar, seharusnya karena pelaporan keuangan Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan unuk periode 2009 merupakan laporan keuangan yang telah 

diaudit, seharusnya tidaklah ada penyimpangan. Seperti halnya perusahaan swasta yang 

laporan keuangannya telah diaudit, seharusnya sudah dapat dipercaya karena telah sesuai 

dengan standar yang berlaku. 
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Penulis dalam menganalisa menyajikan dalam bentuk tabel untuk dengan mudah 

membedakan antara standar dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan periode 2009. Adapun jika terdapat ketidaksesuaian akan 

dilakukan pembahasan dan penjelasan mendalam setelahnya. 

Hambatan dalam penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. 

Sistem yang mendukung untuk menyajikan laporan keuangan secara terorganisir dan 

sesuai dengan siklus akuntansi juga tidak tersedia. Umumnya setiap transaksi akuntansi 

hanya dicatat pada akhir periode, bukan tiap transaksi. Sehingga setiap nilai dari transaksi 

hanya berupa akumulasi, dan tidak dilakukan rincian. 

4.2.1 Perbandingan Penyajian Neraca dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang Terdapat pada PP 24 Tahun 2005 

Peneliti menggunakan Neraca Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 

2009. Neraca tersebut merupakan neraca yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Neraca yang dimiliki oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

menggunakan basis kas sehingga setiap transaksi yang mempengaruhi kas langsung 

dicatat tanpa memperhatikan perpindahan manfaat ekonomi.  

Standar akuntansi yang digunakan oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

dalam menyajikan Neraca merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat 

dalam PP nomor 24 tahun 2005. Berikut merupakan perbandingan antara standar 

akuntansi pemerintahan dengan neraca Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
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No Uraian Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Kesimpulan 
1 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 39 : Setiap entitas 

pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam 
aset lancar dan nonlancar serta 
mengklasifikasikan kewajiban menjadi 
kewajiban jangka pendek dan jangka 
panjang dalam neraca. 

Aset dibedakan menjadi dua yaitu 
aset lancar dan aset tetap serta aset 
lainnya. Sedangkan kewajiban hanya 
berupa kewajiban jangka pendek dan 
tidak terdapat kewajiban jangka 
panjang. 

Sesuai walaupun entitas tidak 
memiliki kewajiban jangka 
panjang. 

2 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 40 : Setiap 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. 

Untuk aset yang memiliki manfaat 
kurang dari 12 bulan maka 
dogolongkan menjadi aset lancar. 
Untuk kewajiban yang akan diterima 
atau dibayar dalam waktu 12 bulan 
digolongkan menjadi kewajiban 
jangka pendek. 

Sesuai karena untuk pos aset 
dan kewajiban yang memiliki 
umur manfaat dan akan 
diterima kurang dari 12 bulan 
diklasifikasikan menjadi aset 
lancar dan kewajiban jangka 
pendek. 

3 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 41 : Apabila suatu entitas 
pelaporan menyediakan barang-barang yang 
akan digunakan dalam menjalankan kegiatan 
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi 
terpisah antara aset lancar dan nonlancar 
dalam neraca untuk memberikan informasi 
mengenai barang-barang yang akan 
digunakan dalam periode akuntansi 
berikutnya dan yang akan digunakan untuk 
keperluan jangka panjang. 

Untuk pos aset dilakukan pemisahan 
antara aset lancar, aset tetap dan aset 
lainnya. Dimana setiap kelompok 
aset tersebut terdapat rincian masing-
masing jenisnya. 

Sesuai karena klasifikasi 
terpisah telah dilaksanakan 
untuk aset lacar dan aset tetap. 
 

4 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 43 : Neraca 
mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 
berikut: 

(a) Kas dan setara kas; 
(b) Investasi jangka pendek; 

Neraca entitas ini berisikan pos-pos: 
(a) Kas; 
(b) Piutang; 
(c) Persediaan; 
(d) Aset lancar lainnya 

Sesuai walaupun entitas dalam 
neraca tidak memiliki: 

(a) Investasi jangka 
pendek; 

(b) Investasi jangka 
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(c) Piutang pajak dan bukan pajak; 
(d) Persediaan; 
(e) Investasi jangka panjang; 
(f) Aset tetap; 
(g) Kewajiban jangka pendek; 
(h) Kewajiban jangka panjang; 
(i) Ekuitas dana. 

(e) Aset tetap; 
(f) Aset lainnya; 
(g) Kewajiban jangka pendek; 
(h) Ekuitas dana. 

panjang; 
(c) Kewajiban jangka 

pendek. 

5 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 47 : Aset dan kewajiban 
yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-
kadang diukur dengan dasar pengukuran 
yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok 
aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya 
perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas 
dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

Untuk aset dilakukan pengukuran 
yang berbeda sesuai dengan 
klasifikasinya. Untuk aset tetap 
menggunakan harga perolehan. 
Sedangkan aset lancar menggunakan 
nilai wajar atau harga pasar. Untuk 
kewajiban hanya terdapat kewajiban 
jangka pendek. 

Sesuai karena telah dilakukan 
pengukuran yang berbeda 
untuk setiap klasifikasi yang 
berbeda dari aset dan 
kewajiban. 

6 Aset Lancar PSAP 01 paragraf 48 : Suatu aset 
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 

(a) Diharapkan segera untuk 
direalisasikan, dipakai atau dimiliki 
untuk dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 
atau 

(b) Berupa kas dan setara kas. 
Semua aset selain yang termasuk dalam (a) 
dan (b), diklasifikasikkan sebagai aset 
nonlancar. 

Aset lancar yang dimiliki entitas 
yang terdapat dalam neraca adalah 
kas, persediaan dan aset lancar 
lainnya yang berisi belanja dibayar 
dimuka. 

Sesuai karena seluruh 
klasifikasi. aset lancar telah 
terpenuhi 

7 Aset Lancar PSAP 01 paragraf 49 : Aset lancar meliputi 
kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang dan persediaan. Pos-pos investasi 
jangka pendek antara lain deposito 
berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) 
bulan, surat berharga yang mudah 

Aset lancar yang dimiliki entitas 
yang terdapat dalam neraca adalah 
kas yang berupa kas di bendahara 
pengeluaran, persediaan yang berupa 
alat tulis kantor serta aset lancar 
lainnya yang berupa belanja dibayar 

Tidak sesuai karena seharusnya 
tidak terdapat belanja dibayar 
dimuka. Belanja dibayar 
dimuka merupakan pos yang 
seharusnya ada untuk laporan 
keuangan yang berbasis akrual. 
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diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain 
piutang pajak, retribusi, denda, penjualan 
angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang 
lainnya yang diharapkan diterima dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. Persediaan mencakup barang 
atau perlengkapan yang dibeli dna disimpan 
untuk digunakan, misalnya barang pakai 
habis seperti alat tulis kantor, barang tak 
habis pakai seperti komponen peralatan dan 
pipa, dan barang bekas pakai seperti 
komponen bekas. 

dimuka. 

8 Aset 
Nonlancar 

PSAP 01 paragraf 50 : Aset nonlancar 
mencakup aset yang bersifat jangka panjang 
dan aset tak berwujud, yang digunakan 
secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan pemerintah atau yang digunakan 
masyarakat umum. 

Aset nonlancar yang dimiliki entitas 
merupakan aset tetap yang memiliki 
nilai manfaat diatas 12 bulan dan 
digunakan untuk kegiatan 
pemerintah yang manfaatnya 
dirasakan oleh masyarakat secara 
langsung maupun tidak langsung. 

Sesuai walaupun tidak terdapat 
aset tak berwujud didalamnya. 

9 Aset 
Nonlancar 

PSAP 01 paragraf 51 : Aset nonlancar 
diklasifikasikan menjadi investasi jangka 
panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset 
lainnya untuk mempermudah pemahaman 
atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di 
neraca. 

Aset nonlancar diklasifikasikan 
menjadi aset tetap, aset tetap lainnya 
dan konstruksi dalam pengerjaan dan 
aset lainnya 

Sesuai walaupun entitas tidak 
memiliki investasi jangka 
panjang dan dana cadangan. 

10 Aset 
Nonlancar 

PSAP 01 paragraf 58 : Aset tetap terdiri 
dari: 

(a) Tanah; 
(b) Peralatan dan mesin; 
(c) Gedung dan bangunan; 
(d) Jalan, irigasi dan jaringan; 
(e) Aset tetap lainnya; dan 

Aset tetap terdiri dari: 
(a) Tanah; 
(b) Peralatan dan mesin; 
(c) Gedung dan bangunan; 
(d) Jalan, irigasi dan jaringan; 
(e) Aset tetap lainnya; dan 
(f) Konstruksi dalam pengerjaan. 

Sesuai dimana aset tetap yang 
dimiliki entitas sama dengan 
aset tetap yang diklasifikasikan 
oleh standar akuntansi 
pemerintahan. 
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(f) Konstruksi dalam pengerjaan. 
11 Aset 

Nonlancar 
PSAP 01 paragraf 60 : Aset nonlancar 
lainnya diklasifikasikan sebagai aset 
lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah 
aset tak berwujud, tagihan penjualan 
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 
(dua belas) bulan, dan aset kerjasama 
dengan pihak ketiga (kemitraan). 

Terdapat aset tetap lainnya yang 
terdiri dari buku dan kepustakaan, 
barang bercorak, kesenian dan 
kebudayaan serta hewan ternak dan 
tanaman. 

Tidak sesuai karena klasifikasi 
aset nonlancar antara entitas 
dan standar sangatlah berbeda. 

12 Pengakuan 
Aset 

PSAP 01 paragraf 61 : Aset diakui pada saat 
potensi manfaat ekonomi masa depan 
diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai 
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 
andal. 

Aset diakui pada saat diterima atau 
kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

Tidak sesuai karena tidak ada 
potensi manfaat ekonomi masa 
depan, melainkan yang pada 
saat diterima atau pindah 
kepemilikan baru diakui. 

13 Pengakuan 
Aset 

PSAP 01 paragraf 62 : Aset diakui pada saat 
diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

Aset diakui saat diteria atau terjadi 
pemindahan kekuasaan. 

Sesuai karena pengakuan aset 
adalah bersifat basis kas 
sehingga setelah benar-benar 
dimiliki atau diterima baru 
dilakukan pencatatan. 

14 Pengukuran 
Aset 

PSAP 01 paragraf 63 : Pengukuran aset 
adalah sebagai berikut: 

(a) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 
(b) Investasi jangka pendek dicatat 

sebesar nilai perolehan; 
(c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
(d) Persediaan dicatat sebesar: 

(1) Biaya perolehan apabila 
diperoleh dengan pembelian; 

(2) Biaya standar apabila diperoleh 
dengan memproduksi sendiri; 

(3) Nilai wajar apabila diperoleh 
dengan cara lainnya seperti 
donasi/rampasan. 

Pengukuran aset adalah: 
(a) Kas dicatat sebesar nilai 

nominal; 
(b) Persediaan yang berupa alat 

tulis kantor yang dilakukan 
dengan pembelian 
menggunakan nilai wajar atau 
harga pasar. 

Tidak sesuai karena untuk 
seluruh aset lancar dicatat 
menggunakan nilai wajar dan 
bukan harga perolehan. 
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15 Pengukuran 
Aset 

PSAP 01 paragraf 65 : Aset tetap dicatat 
sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian 
aset tetap dengan menggunakan biaya 
perolehan tidak memungkinkan maka nilai 
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 
saat perolehan. 

Aset tetap yang dimiliki entitas yang 
terdapat pada neraca dicatat sebesar 
nilai perolehan. 

Sesuai karena untuk aset tetap 
yang dimiliki entitas memang 
dicatat sebesar nilai 
perolehannya. 

16 Pengukuran 
Aset 

PSAP 01 paragraf 66 : Selain tanah dan 
konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset 
tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat 
dan karakteristik aset tersebut. 

Tidak terdapat pos akumulasi 
penyusutan dalam laporan neraca 
yang dimiliki oleh entitas. 

Tidak sesuai karena entitas 
tidak melakukan penyusutan 
karena tidak terdapat akun 
akumulasi penyusutan di 
neraca. 

17 Pengukuran 
Aset 

PSAP 01 paragraf 67 : 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 dengan 
pembangunan aset tetap tersebut. 

Aset tetap yang diperoleh dengan 
cara dibangun dicatat sebesar biaya 
perolehan yang telah mencangkup 
seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk memperolehnya. 

Sesuai karena untuk 
mendapatkan biaya perolehan 
adalah dengan 
mengakumulasikan seluruh 
biaya yang diperoleh untuk 
membangun aset tersebut. 

18 Kewajiban 
Jangka 
Pendek 

PSAP 01 paragraf 69 : Suatu kewajiban 
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 
12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. Semua kewajiban lainnya 
diklasifikasikan sebgai kewajiban jangka 
panjang. 

Kewajiban jangka pendek yang 
dimiliki oleh entitas adalah utang 
perhitungan fihak ketiga dan utang 
jangka pendek lainnya. Sedangkan 
untuk kewajiban jangka panjang, 
entitas tidak memilikinya. 

Sesuai karena yang terdapat 
dalam kewajiban jangka 
pendek diharapkan akan 
dibayar dalam waktu 12 bulan 
setelah tanggal pelaporan. 

19 Kewajiban 
Jangka 
Pendek 

PSAP 01 paragraf 70 : Kewajiban jangka 
pendek dapat dikategorikan dengan cara 
yang sama seperti aset lancar. Beberapa 
kewajiban jangka pendek, seperti hutang 
transfer pemerintah atau hutang kepada 

Utang perhitungan fihak ketiga dan 
utang jangka pendek lainnya dibiayai 
dari aset lancar yang ada untuk tahun 
pelaporan berikutnya. 

Sesuai karena kewajiban 
jangka pendek yang ada 
memang dibiayai oleh aset 
lancar sehingga 
pembayarannya atau 
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pegawai merupakan suatu bagian yang akan 
menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan 
berikutnya. 

pelunasannya akan 
mengandalkan aset lancar. 

20 Kewajiban 
Jangka 
Pendek 

PSAP 01 paragraf 71 : Kewajiban jangka 
pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh 
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga 
pinjaman, utang jangka pendek dari fihak 
ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK) 
dan bagian lancar utang jangka panjang. 

Untuk utang perhitungan fihak ketiga 
di dalam neraca yang dimiliki oleh 
entitas, dikategorikan dalam pos 
kewajiban jangka pendek. 

Tidak sesuai karena utang 
perhitungan fihak ketiga dalam 
standar seharusnya 
dikategorikan dalam kewajiban 
jangka pendek lainnya 
sedangkan entitas 
meletakkannya pada kewajiban 
jangka pendek. 

21 Pengakuan 
Kewajiban 

PSAP 01 paragraf 76 : Kewajiban diakui 
pada saat dana pinjaman diterima atau pada 
saat kewajiban timbul. 

Kewajiban diakui saat dana pinjaman 
diterima atau saat kewajiban timbul. 

Sesuai karena prinsip 
pencatatan dan pengakuan 
akan kewajiban berbasis kas. 

22 Pengukuran 
Kewajiban 

PSAP 01 paragraf 77 : Kewajiban dicatat 
sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam 
mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan 
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing menggunakan kurs tengah bank 
sentral pad atanggal neraca. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai 
nominal dan tidak terdapat transaksi 
menggunakan mata uang asing. 

Sesuai karena kewajiban yang 
dicatat sesuai dengan nilai 
nominal transaksi. 

23 Ekuitas 
Dana 

PSAP 01 paragraf 78 : Setiap entitas 
pelaporan mengungkapkan secara terpisah 
dalam Neraca atau dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan: 

(a) Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa 
lebih pembiayaan anggaran/saldo 
anggaran lebih; 

(b) Ekuitas Dana Investasi; 
(c) Ekuitas Dana Cadangan. 

Entitas mengungkapkan dalam 
neraca secara terpisah yaitu : 

(a) Ekuitas Dana Lancar, 
termasuk SILPA; 

(b) Ekuitas Dana Investasi; 
(c) R/K PPKD 

Tidak sesuai karena terdapat 
pos tambahan yang berupa R/K 
PPKD. 

24 Ekuitas 
Dana 

PSAP 01 paragraf 79 : Ekuitas Dana Lancar 
adalah selisih antara aset lancar dan 
kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana 

Ekuitas dana lancar meliputi SILPA, 
cadangan piutang, cadangan 
persediaan, dana yang harus 

Tidak sesuai karena total 
jumlah ekuitas dana lancar 
bukan berasal dari selisih 
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lancar antara lain sisa lebih pembiayaan 
anggaran, cadangan piutang, cadangan 
persediaan dan dana yang harus disediakan 
untuk pembayaran hutang jangka pendek. 

disediakan untuk pembayaran hutang 
jangka pendek dan cadangan aset 
lancar lainnya. Namun jumlahnya 
bukan selisih dari aset lancar dan 
kewajiban jangka pendek. 

ekuitas dana lancar dan 
kewajiban jangka pendek. 

25 Ekuitas 
Dana 

PSAP 01 paragraf 84 : Pengungkapan akan 
bervariasi untuk setiap pos, misalnya: 

(a) Piutang dirinci menurut jumlah 
piutang pajak, penjualan, fihak 
terkait, uang muka dan jumlah 
lainnya; piutang transfer dirinci 
menurut sumbernya; 

(b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai 
dengan standar yang mengatur 
akuntansi untuk persediaan; 

(c) Aset tetap diklasifikasikan 
berdasarkan kelompok sesuai dengan 
standar yang mengetur tentang aset 
tetap; 

(d) Utang transfer dianalisis menurut 
entitas penerimanya; 

(e) Dana cadangan diklasifikasikan  
sesuai dengan peruntukannya; 

(f) Komponen ekuitas dana 
diklasifikasikan menjadi ekuitas 
dana lancar, ekuitas dana investasi 
dan ekuitas dana cadangan; 

(g) Pengungkapan kepentingan 
pemerintah dalam perusahaan 
negara/daerah/lainnya adalah jumlah 
penyertaan yang diberikan, tingkat 
pengendalian dan metode penilaian. 

Pengungkapan tiap pos: 
(a) Piutang dirinci menjadi 

piutang retribusi dan piutang 
lain-lain; 

(b) Persediaan dirinci menjadi 
alat tulis kantor, alat listrik, 
bahan material, persedian 
benda pos, lain-lain; 

(c) Aset tetap dirinci menjadi 
tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan 
jaringan dan irigasi, aset tetap 
lainnya serta konstruksi 
dalam pengerjaan; 

(d) Tidak terdapat utang transfer; 
(e) Tidak terdapat dana 

cadangan; 
(f) Komponen ekuitas dana 

diklasifikasikan menjadi 
ekuitas dana lancar, ekuitas 
dana investasi dan R/K 
PPKD; 

(g) Tidak terdapat penyertaan. 

Sesuai karena setiap rincian 
untuk setiap pos telah 
diungkapkan sesuai dengan 
klasifikasi dan kriteria masing-
masing. 
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4.2.2 Analisis Penyajian Neraca dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

Terdapat pada PP 24 Tahun 2005 

Penyajian neraca Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2009 

mayoritas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun terdapat 

sedikit hal mengenai kurang konsistennya dalam memilih basis pencatatan akuntansinya. 

Telah ditetapkan bahwa basis kas yang digunakan dalam pencatatan untuk laporan 

keuangannya. Namun penulis menemukan adanya akun belanja dbayar dimuka. Belanja 

dibayar dimuka hanya diakui untuk akuntansi yang berbasis akrual, tidak untuk yang 

berbasis kas. Kesalahan fatal ini yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan basis 

akuntansi apa yang sebenarnya digunakan. Seharusnya jika menggunakan basis kas, 

tidaklah perlu mancatat adanya belanja dibayar dimuka. Hendaknya mencatat belanja 

saja, saat manfaat dari pembayaran tersebut telah dirasakan pada periode penerimaan 

manfaat. Dari sisi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dijelaskan bahwa khusus 

untuk sewa pada Standar Akuntansi Pemerintahan ada belanja dibayar dimuka. 

Sebelumnya dalam Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan diterapkan dengan 

ilustrasi sebagai berikut: 

   Sewa dibayar dimuka    xxx 

    Cadangan piutang   xxx 

Namun untuk kondisi tersebut, tidak sesuai di provinsi dengan pelaporan yang telah ada 

maka dimasukkan belanja dibayar dimuka. 

Untuk belanja dibayar dimuka merupakan sewa dimuka yang akan menjadi piutang 

sewa. Kontra posnya adalah cadangan aset lancar lainnya maka ilustrasi jurnalnya adalah 

sebagai berikut: 
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  Belanja dibayar dimuka   xxx 

   Cadangan aset lancar lainnya  xxx 

Adapun ilustrasi format pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 tahun 

2005, belanja dibayar dimuka menjadi: 

   Piutang lainnya   xxx 

   Cadangan piutang   xxx 

Sebelumnya format tersebut telah dilakukan namun tidak tepat. Yang lebih tepat adalah 

sewa dibayar dimuka dan pada SAP belum di adopsi. Sesuatu yang belum keluar di SAP 

dan sifatnya tidak material maka akan menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur 

rekening tertentu. Maka belanja dibayar dimuka yang terdapat pada SAK dimasukkan 

pada SAP. Kondisi tersebut dilakukan agar belanja dibayar dimuka bisa diakui di neraca. 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pemerintah daerah atau 

provinsi maka menganut basis kas sehingga aset lancar yang dimiliki hanya berupa kas. 

Dalam hal Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan entitas akuntansi, 

maka aset terbatas hanya dalam bentuk kas. 

Untuk harga perolehan dicatat berdasarkan barang-barang yang bisa ditelusuri 

perolehan atau penganggarannya. Harga aset yang dicatat pada neraca sesuai dengan 

harga perolehan. Sedangkan untuk aset lain dicatat atas dasar nilai wajar yang 

diestimasikan diperlakukan terhadap nilai aset yang tidak diketahui harga perolehannya. 

Contohnya adalah aset yang berupa hibah atau aset yang sudah rusak, pengalokasiannya 

sudah tahun yang lalu sehingga tidak diketahui harga perolehannya maka diestimasikan 

dengan nilai wajar. 
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Konstruksi dalam pengerjaan merupakan bangunan yang tidak selesai 

pengerjaannya dalam satu tahun anggaran. Sebelum bangunan selesai, maka tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset. Setelah bangunan selesai maka dilakukan serah terima 

kepada Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur provinsi DKI Jakarta yang 

selanjutnya diserahkan kepada Walikota Jakarta Selatan. Maka baru bisa diakui sebagai 

aset dan masuk dalam pos bangunan dan gedung. 

Peralatan dan mesin merupakan alat-alat dan mesin yang dimiliki oleh pemerintah 

atau walikota yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sehingga 

diklasifikasikan menjadi aset tetap. Tanah yang terdapat dalam neraca hanya berupa 

tanah yang terdapat dalam atau tempat didirikannya kantor walikota Jakarta Selatan. 

Sehingga masuk dalam pos aset tetap yang berupa tanah kantor. 

Untuk aset rusak lainnya berupa aset rusak berat. Aset rusak berat merupakan aset 

yang sudah rusak dalam penggunaanya. Biasanya akan dikondisikan dalam penghapusan. 

Sebelum penghapusan berjalan, aset tersebut akan dialokasikan ke pos aset rusak berat. 

Pos tersebut berasal dari peralatan dan mesin. 

Adapun mengenai pencatatan untuk persediaan, dalam PSAP 01 paragraf 63 

disebutkan bahwa pengukuran untuk persediaan jika diperoleh dengan membeli, maka 

dicatat sebesar harga perolehan. Namun, untuk Sekretariat Kota Administrasi Jakarta 

Selatan menggunakan ukuran untuk persediaan adalah dengan nilai wajar atau harga 

pasar, bukan dengan nilai perolehan. Sehingga terdapat ketidaksesuian dengan standar 

yang ada. Hal ini dikarenakan, pencatatan untuk setiap transaksi pembelian aset bagian 

persediaan tidaklah pertransaksi, dimana seharusnya setiap transaksi dilakukan 

penjurnalan agar persediaan dicatat sesuai dengan nilai perolehannya. Namun hanya 

berdasarkan jumlah barang yang ada saat akan melakukan penyusunan laporan keuangan. 
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Maka dari itu, untuk menilai alat tulis kantor yang merupakan persediaan, menggunakan 

harga perolehan atau harga pasar. 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencatat aktiva yang 

dimilikinya yang berupa aktiva tetap selain tanah, tidak dilakukan penyusutan. Hal ini 

diketahui dari tidak terdapatnya akun akumulasi penyusutan di dalam neraca. Padahal 

seharusnya aktiva tetap selain tanah haruslah disusutkan atau dilakukan depresiasi setiap 

tahunnya. Agar nilai perolehan dalam memperoleh aktiva tetap tersebut dapat 

disesuaikan dengan umur manfaat dan harga wajar sekarang. Sehingga aktiva yang 

dimiliki lebih komparatif dan nilainya lebih memadai untuk disajikan. 

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi telah didapat yang berarti bahwa 

aset tersebut diakui pada saat barang diserahterimakan yang dilakukan dengan berita 

acara penerimaan aset. Sehingga aset yang belum dibuat berita acara serah terima aset 

kepemilikannya belum bisa diserahterimakan atau diakui. Nilai diakui dengan andal 

setelah adanya berita acara penyerahan karena dalam berita acara penyerahan (bap) 

tersebut terdapat lampiran berita acara pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh tim 

panitia pemeriksa barang tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dari 

hasil berita acara pemeriksaan ini dapat diketahui baik atau tidak baiknya jenis fisik 

barang yang diserahkan. 

Utang jangka pendek terdiri dari utang PFK yaitu utang pajak yang belum disetor 

pada tahun anggaran yang bersangkutan. Utang ini biasanya akan dilunasi pada bulan 

Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk utang jangka pendek lainnya adalah utang 

pembayaran listrik pada PLN yang belum sempat dibayar sehubungan dengan 

berakhirnya tahun anggaran. Utang ini biasanya akan dibayar setelah anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya disahkan. 
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Bagian ekuitas dana lancar seperti yang telah diungkapkan oleh PSAP 01 

paragraf 79 bahwa Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban 

jangka pendek. Sedangkan dalam laporan Neraca Pemerintah Kota Administrasi Jakarta 

Selatan, jumlah aset lancar adalah sebesar Rp 900.382.410 dan jumlah kewajiban jangka 

pendek adalah Rp 824.754.160 sehingga seharusnya ekuitas dana lancar adalah sebesar 

Rp 75.628.250. sedangkan yang terdapat dalam neraca, ekuitas dana lancar yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah (Rp 1.110.404.782.143). 

sedangkan untuk mendapat selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek 

berasal dari selisih antara cadangan aset lancar lainnya dengan dana yang harus 

disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. 

Untuk bagian akhir dari neraca terdapat pos R/K PPKD yang merupakan jurnal 

pembalik dari pos SILPA. Hal ini dilakukan karena pos SILPA atau sisa lebih 

pembiayaan anggaran yang dimiliko oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

memiliki nilai yang negatif, sehingga harus dimasukkan pos yang berfungsi sebagai 

jurnal pembalik (reciprocal). Jika tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah neraca yang 

dibuat akan tidak sama proporsi antara aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Sekretariat 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, R/K PPKD merupakan rekening kas penggabungan di 

tingkat provinsi yang akan digabungkan di rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Jadi R/K PPKD merupakan jumlah uang yang diberikan provinsi kepada walikota yang 

selanjutnya pada akhir periode akuntansi akan menjadi konsolidasi entitas pelaporan. 
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4.2.3 Perbandingan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang Terdapat pada PP 24 Tahun 2005 

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

merupakan laporan keuangan yang menggambarkan dana yang dianggarkan dengan 

realisasinya dan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya. Anggaran yang 

disetujui akhir tahun sebelumnya, akan direalisasikan mulai dari awal tahun berikutnya.  

Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan oleh penulis adalah Laporan Realisasi 

anggaran untuk periode 2009.  

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Kota Administrasi telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penyajian dan kesesuaiannya. Opini yang 

diberikan adalah wajar dengan pengecualian. 

Standar Akuntasi yang digunakan dalam penyusunan merupakan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang terdapat dalam PP nomor 24 tahun 2005. Berikut adalah 

perbandingan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Laporan Realisasi 

Anggaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta selatan periode 2009: 
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No Uraian Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan Kesimpulan 
1 Ruang 

Lingkup 
PSAP 02 paragraf 5 : Entitas pelaporan yang 
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan 
laporan keuangan berbasis akrual, tetap 
menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang 
bebasis kas. 

Laporan keuangan yang 
disajikan oleh entitas semua 
berbasis kas sehingga sudah 
pasti Laporan Realisasi 
Anggaran berbasis kas. 

Sesuai karena Laporan 
Realisasi Anggaran yang 
disajikan memang berbasis kas. 

2 Manfaat 
Informasi 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 6 : Laporan Realisasi 
Anggaran menyediakan informasi mengenai 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu 
entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. 
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna 
laporan dalam mengevaluasi keputusan 
mengenai alokasi sumber-sumber daya 
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran dengan: 

(a) Menyediakan informasi mengenai 
sumber, alokasi dan penggunaan sumber 
daya ekonomi; 

(b) Menyediakan informasi mengenai 
realisasi anggaran secara menyeluruh 
yang berguna dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 
dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran 
yang dimiliki oleh entitas 
menyediakan informasi 
mengenai belanja, 
surplus/defisit-LRA dan 
pembiayaan yang berasal dari 
penerimaan daerah. 

Tidak sesuai karena tidak 
terdapat informasi mengenai 
realisasi pendapatan sehingga 
tidak ada informasi mengenai 
sumber pendapatan. 

3 Manfaat 
Informasi 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 7 : Laporan Realisasi 
Anggaran menyediakan informasi yang berguna 
dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang 
akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

Tidak terdapat informasi 
mengenai sumber daya ekonomi 
yang diterima dalam membiayai 
kegiatan pemerintah daerah 
sehingga tidak akan dapat 

Tidak sesuai, karena tidak 
terdapatnya informasi 
mengenai sumber daya yang 
diterima. 
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mendatang dengan cara menyajikan laporan 
secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran 
dapat  menyediakan informasi kepada para 
pengguna laporan tentang indikasi perolehan 
dan penggunaan sumber daya ekonomi: 

(a) Telah dilaksanakan secara efisien, 
efektif dan hemat; 

(b) Telah dilaksanakan sesuai dengan 
anggarannya (APBN/APBD); dan 

(c) Telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

memprediksi sumber daya 
ekonomi yang akan diterima 
dimasa yang kan datang. 

4 Struktur 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 9 : Laporan Realisasi 
Anggaran menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang 
masing-masing diperbandingkandengan 
anggarannya dalam satu periode. 

Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran terdapat komparasi 
antara anggaran setelah dan 
realisasi 2009. 

Sesuai karena terdapat 
perbandingan antara anggaran 
dengan realisasinya di satu 
periode. 

5 Struktur 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 10 : Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas 
dan diulang pada setiap halaman laporan, jika 
dianggap perlu, informasi berikut: 

(a) Nama entitas pelaporan atau sarana 
identifikasi lainnya; 

(b) Cakupan entitas pelaporan; 
(c) Periode yang dicakup; 
(d) Mata uang pelaporan; dan 
(e) Satuan agka yang digunakan 

Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran entitas 
diidentifikasikan informasi: 

(a) Nama entitas pelaporan 
atau sarana identifikasi 
lainnya; 

(b) Cakupan entitas 
pelaporan; 

(c) Periode yang dicakup; 
(d) Mata uang pelaporan; 

dan 
(e) Satuan agka yang 

digunakan 

Sesuai karena semua informasi 
yang dibutuhkan terdapat 
dalam Laporan Realisasi 
Anggaran yang dimiliki entitas. 

6 Isi Laporan 
Realisasi 

PSAP 02 paragraf 14 : Laporan Realisasi 
Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-

Laporan Realisasi Anggaran 
entitas mencakup pos-pos: 

Tidak sesua karena untuk 
pendapatandan transfer 

 Analisis Kesesuaian...,  Annisa Audria Ajanni, Ak.-Ibs, 2011 
 



 
 

Anggaran pos sebagai berikut: 
(a) Pendapatan-LRA; 
(b) Belanja; 
(c) Transfer; 
(d) Surpus/defisit-LRA; 
(e) Penerimaan pembiayaan; 
(f) Pengeluaran pembiayaan; 
(g) Pembiayaan neto; dan 
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SiLPA / SiKPA) 

(a) Pendapatan-LRA; 
(b) Belanja; 
(c) Transfer; 
(d) Surpus/defisit-LRA; 
(e) Penerimaan pembiayaan; 
(f) Pengeluaran 

pembiayaan; 
(g) Pembiayaan neto; dan 
(h) Sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran 
(SiLPA / SiKPA) 

memiliki saldo nol. 

7 Informasi 
yang disajikan 
dalam LRA 
atau dalam 
CaLK 

PSAP 02 paragraf 18 : Entitas pelaporan 
menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis 
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. 

Entitas menyajikan uraian 
belanja dalam Laporan Realisasi 
Anggaran keseluruhan. 

Sesuai karena terdapat 
pengklasifikasian belanja 
entitas lebih rinci untuk 
Laporan Realisasi Anggaran. 

8 Akuntansi 
Pendapatan 

PSAP 02 paragraf 22 : Pendapatan-LRA diakui 
pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 

Tidak ada pendapatan sehingga 
langsung pos belanja yang 
disajikan. 

Tidak sesuai karena entitas 
tidak melakukan pencatatan 
untuk pendapatan. 

9 Akuntansi 
Pendapatan 

PSAP 02 paragraf 25 : Akuntansi pendapatan-
LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto dan 
tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Tidak adanya pendapatan 
sehingga realisasi anggaran 
defisit. 

Tidak sesuai karena untuk 
pendapatan tidak diterakan di 
Laporan Realisasi Anggaran 
entitas. 

10 Akuntansi 
Pendapatan 

PSAP 02 paragraf 29 : Koreksi dan 
pengembalian yang sifatnya tidak berulang 
(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-
LRA yang terjadi pada periode sebelumnya 
dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran 

Tidak terdapat penerimaan 
pendapatan sehingga tidak 
diterapkan koreksi untuk 
penerimaan pendapatan. 

Tidak sesuai karena entitas 
tidak memiliki penerimaan 
pendapatan dalam laporan 
realisasi anggarannya. 
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Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan 
pengembalian tersebut. 

11 Akuntansi 
Belanja 

PSAP 02 paragraf 34 : Belanja diklasifikasikan 
menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 
organisasi dan fungsi. 

Belanja diklasifikasikan menjadi 
belanja operasi dan modal. 

Tidak sesuai karena klasifikasi 
belanja hanya berdasarkan 
klasifikasi ekonomi (jenis 
belanja) yang berupa belanja 
operasi dan modal. 

12 Akuntansi 
Belanja 

PSAP 02 paragraf 36 : Belanja operasi adalah 
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah pusat/daerah yang memberi 
manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara 
lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 

Belanja operasi yang terdapat 
pada laporan realisasi anggaran 
entitas yaitu belanja pegawai, 
belanja  barang, belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah 
dan belanja bantuan keuangan. 

Sesuai, karena belanja operasi 
telah diklasifikasikan sesuai 
dengan yang terdapat pada 
standar. 

13 Akuntansi 
Penerimaan 
Pembiayaan 

PSAP 02 paragraf 52 : Penerimaan pembiayaan 
diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah. 

Tidak terdapat penerimaan 
pembiayaan, pembiayaan hanya 
terdapat di BPKD. 

Tidak sesuai karena rekening 
kas umum daerah tidak 
mencatat adanya pembiayaan 
yang masuk melainkan 
langsung diserahkan kepada 
BPKD. 
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4.2.4 Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang Terdapat pada PP 24 Tahun 2005 

Laporan realisasi anggaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan 

Laporan realisasi anggaran pada umumnya. Laporan realisasi anggaran ini tidak memiliki pos 

pendapatan atau sumber dana. Sehingga laporan realisasi anggaran Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan  selalu defisit setiap tahunnya. Untuk tahun 2009 defisit sebesar  

(1.109.580.410.393,00). 

Laporan realisasi anggaran untuk Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak 

memiliki pos pendapatan, atau pos pendapatan atau sumber dana dalam laporan realisasi 

anggaran berjumlah nol. Hal ini disebabkan oleh, pendapatan terpusat pada Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) provinsi DKI Jakarta. Jadi pendapatan di  Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh suku dinas atau kantor menginduk ke 

pusatnya. Untuk suku dinas menginduk pada dinas dan untuk kantor menginduk ke badan. 

Oleh sebab itu, semua pendapatan yang diperoleh suku dinas atau kantor dilaporkan ke 

dinas atau badan. Selanjutnya badan atau dinas akan melaporkan ke badan pengelola daerah 

sebagai pendapatan DKI Jakarta. Maka dari itu, laporan realisasi anggaran Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan selalu defisit. Setelah laporan keuangan dikonsolidasi menjadi 

entitas laporan keuangan di provinsi DKI Jakarta, maka defisit laporan realisasi anggaran 

yang terjadi di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dikonsolidasi dengan laporan 

DKI Jakarta yang akan menjadi surplus sehubungan dengan adanya konsolidasi pada 

pelaporan entitas akuntansi. 

Saat dana diterima, tidak diakui karena Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 

merupakan entitas akuntansi yang keberadaannya dibawah entitas pelaporan DKI Jakarta. 

Oleh sebab itu, Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai entitas akuntansi hanya 
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mengakui belanja tidak mengakui pendapatan. Sehingga laporan realisasi anggaran yang ada 

pada tingjat walikota atau entitas akuntansi berjumlah minus atau defisit. Hal ini disebabkan 

karena Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai entitas akuntansi tidak 

mengakui adanya pendapatan. Dimana pendapatannya diakui pada Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sebagai entitas pelaporan. Selanjutnya dalam proses konsolidasi laporan keuangan 

dari entitas akuntansi menjadi entitas pelaporan, kondisi defisit akan berubah sehubungan 

dengan adanya pendapatan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya 

kewenangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku entitas pelaporan.  

Adapun pengeluaran atau belanja tergantung dari pengajuan anggaran ke DPRD pada 

akhir tahun dan pengesahan pada awal tahun. Setelah anggaran disetujui,  lalu anggaran 

tersebut dibagikan kepada tiap kelurahan dan kecamatan yang dibawahinya. Sebagai contoh 

Walikota Jakarta Selatan diberikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan 

yang tercantum pada laporan realisasi anggaran tahun 2009. Pada DPA tersebut Walikota 

Jakarta Selatan hanya terdapat rekening belanja saja sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

tahun 2009. Setelah itu jika ingin melakukan belanja, maka diterbitkanlah surat permintaan 

pembayaran (SPP), setelah disetujui, maka diterbitkan surat perintah membayar (SPM) 

setelah itu keluar surat surat persetujuan pembayaran dana (SP2D) lalu baru dana tersebut 

cair dan dapat digunakan untuk kegiatan belanja. Setelah itu maka harus membuat SRJ dan 

surat pertanggungjawaban (SPJ). 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab – bab 

sebelumnya, peneliti akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan mengenai kesesuaian 

penyajian laporan keuangan khususnya neraca dan laporan realisasi anggaran dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdapat dalam PP 24 tahun 2005. Berikut ini beberapa 

kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini.  

1. Neraca Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2009 menggunakan basis kas 

namun terdapat belanja dibayar di muka di dalamnya yang seharusnya terdapat pada basis 

akrual. Laporan realisasi anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan tidak memiliki pos pendapatan atau sumber dana karena setiap aktivitas 

penerimaan yang terdapat pada lingkungan Pemerintah Kota langsung dialihkan ke 

provinsi.  

2. Penyajian laporan keuangan untuk Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran pada 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagian besar sudah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan kecuali belanja dibayar dimuka, klasifikasi aset non lancar, 

pengakuan aset, pengukuran aset, pos R/K PPKD dan total ekuitas dana lancar untuk 

Neraca, dan klasifikasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran 

3. Setiap transaksi akuntansi tidak langsung dijurnal dan dicatat sebagai transaksi akuntansi, 

melainkan dilakukan pencatatan saat akan disusunnya laporan keuangan, sehingga nilai 

dari aktiva menjadi tidak sesuai dengan nilai perolehan untuk aktiva tetap dan harga pasar 

untuk aktiva lancar. 
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5.2. Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak Sekretariat Kota 

Administrasi Jakarta Selatan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah daerah  

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya setiap transaksi yang terdapat dalam lingkup Sekretariat Kota Administrasi 

Jakarta Selatan dicatat dan langsung dilakukan penjurnalan melalui sistem agar 

terorganisir dengan baik. 

2. Hendaknya lebih konsisten dalam penerapan basis akuntansi agar laporan keuangan lebih 

berkualitas dan mudah dibandingkan (comparable) 

3. Laporan realisasi anggaran bagian pendapatan hendaknya dijelaskan dalam catatan atas 

laporan keuangan, agar pembaca laporan keuangan memahami mengapa defisit anggaran 

selalu terjadi. 
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Lampiran 2   Neraca  Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 

2009 (Audited) 
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Lampiran 3  Laporan Realisasi Anggaran  Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta 

Selatan per 31 Desember 2009 (Audited) 
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No Uraian Standar Akuntansi Pemerintahan 
1 Neraca PSAP 01 paragraf 38 : Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban 

dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
2 Klasifikasi PSAP 01 paragraf 39 : Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta 

mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 
3  PSAP 01 paragraf 40 : Setiap 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. 

4  PSAP 01 paragraf 41 : Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam 
menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca 
untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan 
yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. 

5  PSAP 01 paragraf 42 : Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk 
menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan 
dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan 
sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan janka 
panjang. 

6  PSAP 01 paragraf 43 : Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 
(j) Kas dan setara kas; 
(k) Investasi jangka pendek; 
(l) Piutang pajak dan bukan pajak; 
(m) Persediaan; 
(n) Investasi jangka panjang; 
(o) Aset tetap; 
(p) Kewajiban jangka pendek; 
(q) Kewajiban jangka panjang; 
(r) Ekuitas dana. 

7  PSAP 01 paragraf 44 : Pos-pos seain yang sebutkan pada paragraf 43 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi 
Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan 

Lampiran 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (Neraca)
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suatu entitas pelaporan. 
8  PSAP 01 paragraf 45 : Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran III. A dan III. B Standar ini. Lampiran 

hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan 
penerepan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. 

9  PSAP 01 paragraf 46 : Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor 
berikut ini: 

(a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset; 
(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; 
(c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban. 

10  PSAP 01 paragraf 47 : Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengand asar 
pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan 
kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

11 Aset Lancar PSAP 01 paragraf 48 : Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 
(c) Diharapkan segera untuk direalsasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan, atau 
(d) Berupa kas dan setara kas. 

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikkan sebagai aset nonlancar. 
12  PSAP 01 paragraf 49 : Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-

pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang 
mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan 
ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dna disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai 
habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai 
seperti komponen bekas. 

13 Aset 
Nonlancar 

PSAP 01 paragraf 50 : Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang 
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 

14  PSAP 01 paragraf 51 : Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan 
dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. 

15  PSAP 01 paragraf 52 : Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 
12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. 

16  PSAP 01 paragraf 53 : Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki 
secara tidak berkelanjutan. 
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17  PSAP 01 paragraf 54 : Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 
berkelanjutan. 

18  PSAP 01 paragraf 55 : Investasi nonpermanen terdiri dari: 
(a) Pembelian Surat Utang Negara; 
(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan 
(c) Investasi nonpermanen lainnya. 

19  PSAP 01 paragraf 56 : Investasi permanen terdiri dari: 
(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan 

hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara. 
(b) Investasi permanen lainnya. 

20  PSAP 01 paragraf 57 : Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum . 

21  PSAP 01 paragraf 58 : Aset tetap terdiri dari: 
(g) Tanah; 
(h) Peralatan dan mesin; 
(i) Gedung dan bangunan; 
(j) Jalan, irigasi dan jaringan; 
(k) Aset tetap lainnya; dan 
(l) Konstruksi dalam pengerjaan. 

22  PSAP 01 paragraf 59 : Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan 
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan 
pembentukannya. 

23  PSAP 01 paragraf 60 : Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya 
adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset 
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). 

24 Pengakuan 
Aset 

PSAP 01 paragraf 61 : Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

25  PSAP 01 paragraf 62 : Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 
26 Pengukuran 

Aset 
PSAP 01 paragraf 63 : Pengukuran aset adalah sebagai berikut: 

(e) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 
(f) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 
(g) Piutang dicatat sebesar nilai nominal; 
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(h) Persediaan dicatat sebesar: 
(4) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 
(5) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 
(6) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 

27  PSAP 01 paragraf 64 : Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya 
yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 

28  PSAP 01 paragraf 65 : Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan 
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

29  PSAP 01 paragraf 66 : Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai 
dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 

30  PSAP 01 paragraf 67 : 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 dengan pembangunan 
aset tetap tersebut. 

31  PSAP 01 paragraf 68 : Aset moneterdalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

32 Kewajiban 
Jangka 
Pendek 

PSAP 01 paragraf 69 : Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebgai 
kewajiban jangka panjang. 

33  PSAP 01 paragraf 70 : Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. 
Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti hutang transfer pemerintah atau hutang kepada pegawai merupakan 
suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. 

34  PSAP 01 paragraf 71 : Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang 
perhitungan fihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang. 

35 Kewajiban 
Jangka 
Panjang 

PSAP 01 paragraf 72 : Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun 
kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan 
jika: 

(a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
(b) Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 
(c) Maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya 

penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah 
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setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama 
dengan informasi yag mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

36  PSAP 01 paragraf 73 : Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin 
diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan 
dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi 
suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam 
situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan 
pendanaan kembal), pendanaan kembali ini tidak akan dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini 
diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum 
persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka 
panjang. 

37  PSAP 01 paragraf  74 : Beberapa perjanjian pinjaman meyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang 
menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan 
tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat 
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika: 

(a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, 
dan 

(b) Tidak mungkin terjaid pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
38 Pengakuan 

Kewajiban 
PSAP 01 paragraf 75 : Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan 
dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaian kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban 
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

39  PSAP 01 paragraf 76 : Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 
40 Pengukuran 

Kewajiban 
PSAP 01 paragraf 77 : Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan 
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pad 
atanggal neraca. 

41 Ekuitas 
Dana 

PSAP 01 paragraf 78 : Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secaraterpisah dalam Neraca atau dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan: 

(d) Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih; 
(e) Ekuitas Dana Investasi; 
(f) Ekuitas Dana Cadangan. 

42  PSAP 01 paragraf 79 : Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas 
dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus 
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disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. 
43  PSAP 01 paragraf 80 : Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi 

jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 
44  PSAP 01 paragraf 81 : Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

45  PSAP 01 paragraf 82 : Suatu entitas pelaporan mengunkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi 
entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sfatnya. 

46  PSAP 01 paragraf 83 : Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan 
tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. 
Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi susklasifikasi. 

47  PSAP 01 paragraf 84 : Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya: 
(h) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, penjualan, fihak terkait, uang muka dan jumlah lainnya; 

piutang transfer dirinci menurut sumbernya; 
(i) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan; 
(j) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengetur tentang aset tetap; 
(k) Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya; 
(l) Dana cadangan diklasifikasikan  sesuai dengan peruntukannya; 
(m) Komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana 

cadangan; 
(n) Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan 

yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian. 
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No Uraian Standar Akuntansi Pemerintahan 
1 Tujuan PSAP 02 paragraf 1 : Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam ranga memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

2  PSAP 02 paragraf 2 : Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran 
entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target 
yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3 Ruang 
Lingkup 

PSAP 02 paragraf 3 : Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas 

4  PSAP 02 paragraf 4 : Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 
negara/daerah. 

5  PSAP 02 paragraf 5 : Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporna keuangan 
berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas. 

6 Manfaat 
Informasi 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 6 : Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 
anggaran dengan: 

(c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; 
(d) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi 

kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 
7  PSAP 02 paragraf 7 : Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi 

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat  menyediakan 
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 

(d) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; 
(e) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 
(f) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8 Definisi PSAP 02 paragraf 8 : Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, 
tranfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 

Lampiran 5 Standar  Akuntansi Pemerintahan  (Laporan Realisasi Anggaran) 
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sistematis untuk satu periode. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalh rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada 
Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurang 
pengeluaran pada satu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan 
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 
kas diterima atau dibayar. 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembeyarannya kembali oleh pemerintah. 
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 
ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yag ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untu 
menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah 
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat. 
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan pratik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari 
apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. 
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh pemerintah. 
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
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diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 
Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 
Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
gubernur/bupati/walikota untuk emnampung seluruh enerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 
Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan danbelanja selama satu periode pelaporan. 
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. 
Termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

9 Struktur 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf 9 : Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, 
transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkandengan anggarannya dalam 
satu periode.  

10  PSAP 02 paragraf 10 : Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada 
setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: 

(f) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
(g) Cakupan entitas pelaporan; 
(h) Periode yang dicakup; 
(i) Mata uang pelaporan; dan 
(j) Satuan agka yang digunakan 

11 Periode 
Pelaporan 

PSAP 02 paragraf 11 : 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 pengguanaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
(b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak 

dapat diperbandingkan. 
12 Tepat Waktu PSAP 02 paragraf 12 : Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia 

tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas 
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ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelporan 
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

13 Isi Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

PSAP 02 paragraf  13 : Laporan  Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menojolkan berbagai 
unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 
Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatn-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan 
pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran  seperti kebijakan fiskal dan moneter, 
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci 
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

14  PSAP 02 paragraf 14 : Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 
(i) Pendapatan-LRA; 
(j) Belanja; 
(k) Transfer; 
(l) Surpus/defisit-LRA; 
(m) Penerimaan pembiayaan; 
(n) Pengeluaran pembiayaan; 
(o) Pembiayaan neto; dan 
(p) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) 

15  PSAP 02 paragraf 15 : Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila 
diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk 
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. 

16  PSAP 02 paragraf 16 : Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam ilustrasi PSAP 02A, 02B, dan 
02C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan buan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah 
memberikan gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya. 

17 Informasi 
yang disajikan 
dalam LRA 
atau dalam 
CaLK 

PSAP 02 paragraf 17 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

18  PSAP 02 paragraf 18 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi benlanja menurut jenis 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 
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Keuangan. 
19 Akuntansi 

Anggaran 
PSAP 02 paragraf 19 : Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen 
yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. 

20  PSAP 02 paragraf 20 : Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan 
menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari aprosiasi yang dijabarkan menjadi otorisasi 
kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan. 

21  PSAP 02 paragraf 21 : Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran 
dialokasikan. 

22 Akuntansi 
Pendapatan 

PSAP 02 paragraf 22 : Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 

23  PSAP 02 paragraf 23 : Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 
24  PSAP 02 paragraf 24 : Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan, lain misalnya penerimaan 

dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 
25  PSAP 02 paragraf 25 : Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
26  PSAP 02 paragraf 26 : Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu ada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 
27  PSAP 02 paragraf 27 : Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan 

pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupu pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan-LRA. 

28  PSAP 02 paragraf 28 : Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan 
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan-LRA pada periode yang sama. 

29  PSAP 02 paragraf 29 : Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan 
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada 
periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 

30  PSAP 02 paragraf 30 : Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban 
sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. 

31 Akuntansi 
Belanja 

PSAP 02 paragraf 31 : Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
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32  PSAP 02 paragraf 32 : Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 

33  PSAP 02 paragraf 33 : Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan 
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

34  PSAP 02 paragraf 34 : Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. 
35  PSAP 02 paragraf 35 : Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja 

untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja 
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosiao dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk 
pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial 
dan belanja tak terduga. 

36  PSAP 02 paragraf 36 : Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah 
pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja 
barang, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial. 

37  PSAP 02 paragraf 37 : Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 

38  PSAP 02 paragraf 38 : Belanja lain-lain/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 pemerintah pusat/daerah. 

39  PSAP 02 paragraf 39 : Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut: 
Belanja Operasi: 

‐ Belanja Pegawai                  xxx 
‐ Belanja Barang                    xxx 
‐ Bunga                                    xxx 
‐ Subsidi                                  xxx 
‐ Hibah                                    xxx 
‐ Bantuan sosial                     xxx 

Belanja Modal 
‐ Belanja Aset Tetap              xxx 
‐ Belanja Aset Lainnya          xxx 

Belanja Lain-lain/Tak Terduga         xxx 
Transfer                                               xxx 
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40  PSAP 02 paragraf 40 : Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain 
seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 

41  PSAP 02 paragraf 41 : Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna 
anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementrian 
negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah 
antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lembaga teknis daerah 
provinsi/kabupaten/kota. 

42  PSAP 02 paragraf 42 : Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama 
pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

43  PSAP 02 paragraf 43 : 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 

 
44  PSAP 02 paragraf 44 : Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam 

dokumen anggaran. 
45  PSAP 02 paragraf 45 : Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode 

pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterimapada periode 
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-
LRA. 

46  PSAP 02 paragraf 46 : Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai 
dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur 
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efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. 
47 Akuntansi 

Surplus/Defisit
PSAP 02 paragraf 47 : Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode 
pelaporan. 

48  PSAP 02 paragraf 48 : Defisit-LRA adalahselisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode 
pelaporan. 

49  PSAP 02 paragraf 49 : Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat 
dalam pos Surplus/Defisit. 

50 Akuntansi 
Pembiayaan 

PSAP 02 paragraf 50 : Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan 
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah 
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan 
antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain 
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan 
modal oleh pemerintah. 

51 Akuntansi 
Penerimaan 
Pembiayaan 

PSAP 02 paragraf 51 : Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekenin Kas Umum Negara/Daerah 
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi, perusahaan 
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen 
lainnya dan pencairan dana cadangan. 

52  PSAP 02 paragraf 52 : Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 

53  PSAP 02 paragraf 53 : Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

54  PSAP 02 paragraf 54 : Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 
55 Akuntansi 

Pengeluaran 
Pembiayaan 

PSAP 02 paragraf 55 : Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah 
antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok 
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. 

56  PSAP 02 paragraf 56 : Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 

57  PSAP 02 paragraf 57 : Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil 
yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil 
tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 

58 Akuntansi 
Pembiayaan 

PSAP 02 paragraf 58 : Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi 
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 
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Neto 
59  PSAP 02 paragraf 59 : Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. 
60 Akuntansi 

SiLPA/SiKPA 
PSAP 02 paragraf 60 : Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi 
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 

61  PSAP 02 paragraf 61 : Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 

62 Transaksi 
dalam Mata 
Uang Asing 

PSAP 02 paragraf 62 : Transaski dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan 
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

63 Transaksi 
Pendapatan, 
Belanja dan 
Pembiayaan 
Berbentuk 
Barang dan 
Jasa 

PSAP 02 paragraf 63 : Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus 
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Nggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal 
transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas 
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang diterima. Contoh transakasi barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, 
barang rampasan dan jasa konsultansi. 

64 Tanggal 
Efektif 

PSAP 02 paragraf 64 : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan euangan 
pertangungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005. 
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