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TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara 
bisa: 
ü Menjelaskan standar laporan keuangan pokok 

pemerintah, komponen-komponennya dan  
laporan konsolidasian 

ü Menjelaskan catatan atas laporan keuangan 
pemerintah 

ü Memahami standar akuntansi aktiva  
ü Memahami standar akuntansi pasiva 
ü Memahami standar akuntansi pendapatan  
ü Memahami standar akuntansi belanja 
ü Memahami standar akuntansi pembiayaan 
ü Memahami standar akuntansi koreksi 

kesalahan, kebijakan akuntansi dan peristiwa 
luar biasa 
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BAB V 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
Dengan diberlakukannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara ( UU 

No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan 
kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan 
keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi 
pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima 
secara internasional. Sejak saat itulah, keseluruhan proses pelaporan keuangan 
pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi 
pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan 
seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. 

Dalam salah satu penjelasan di Undang Undang Perbendaharaan Negara 
disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam suatu 
peraturan pemerintah (PP No 24 Tahun 2005) dan disusun oleh suatu Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para 
profesional, yang bekerja berdasarkan suatu due process. Usulan standar yang 
disusun oleh komite juga telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagai dasar untuk penyempurnaan.  

Kemudian, mengingat bahwa laporan keuangan  pemerintah  terlebih  dahulu  
harus  diaudit  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada 
DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan 
penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal 
tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas 
Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah.  
 Beberapa aspek yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
menurut Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 dijelaskan dalam uraian berikut.
   
A. Laporan Keuangan Pokok 
  
 Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Penyajian laporan mempunyai berbagai tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 
khusus. 
 Laporan keuangan untuk tujuan umum mengandung arti bahwa suatu 
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 
sumber daya. Dengan demikian, laporan keuangan mempunyai peranan prediktif - 
yang menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber 
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian 
yang terkait - dan prospektif – yang menyajikan informasi mengenai indikasi apakah 
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sumber daya yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan anggarannya dan 
apakah telah seusai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi tujuan umum 
ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas 
dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas. 
 
 Sedangkan laporan keuangan untuk tujuan khusus mengandung pengertian 
bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi tujuan khusus ini, 
laporan keuangan menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, 
yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan 
gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan 
dalam satu periode laporan. 
 
 Dengan demikian, laporan keuangan pemerintahan akan berisi hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 
dana pemerintah  

2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 
ekuitas dana pemerintah;  

3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;  
4. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  
5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya;  
6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan;  
7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan 

dalam mendanai aktivitasnya. 
 
B. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah 
 
 Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri 
dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Komponen-komponen tersebut disajikan setiap entitas 
pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai 
fungsi perbendaharaan.1 Laporan keuangan pokok tersebut sekurang-kurangnya 
disajikan sekali dalam setahun. Dalam kondisi tertentu - misalnya entitas pelaporan 
yang mengalami pemekaran atau penggabungan yang dijinkan menurut 
perundangan, adanya perubahan tahun anggaran suatu entitas, dan masa transisi 
perubahan basis akuntansi dari kas ke basis akrual, tanggal laporan suatu entitas 
dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan periode yang lebih 
panjang atau lebih pendek. Apabila situasi seperti ini terjadi, harus diuangkapkan 
alasan penggunaan periode pelaporan yang bukan tahunan dan harus diuangkapkan 
fakta bahwa jumlah komparatif suatu laporan tidak dapat diperbandingkan. 
 

   
1 Fungsi perbendaharaan, menurut PSAP No 1 tentan Penyajian Laporan Keuangan, adalah unit yang ditetapkan 
sebagai bendaharawan umu negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahrawan umum negara/daerah. 
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Laporan Realisasi Anggaran  
 Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah 
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi 
Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.  
 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang - kurangnya unsur-unsur 
sebagai berikut:  

1. Pendapatan 
2. Belanja 
3. Transfer 
4. Surplus/defisit 
5. Pembiayaan 
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  
 
Neraca  
 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan 
sekurang-kurangnya pos-pos berikut:  

1. Kas dan setara kas  
2. Investasi jangka pendek 
3. Piutang pajak dan bukan pajak 
4. Persediaan  
5. Investasi jangka panjang  
6. Aset tetap  
7. Kewajiban jangka pendek  
8. Kewajiban jangka panjang 
9. Ekuitas dana. 

 
Laporan Arus Kas  
 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non 
anggaran. 
 Laporan arus kas berguna terutama  sebagai : 

1. Indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang dan menilai 
kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya; 

2. Alat pertanggungjawaban  dalam pengelolaan kas ; 
3. Media evaluasi bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi perubahan 

kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pemerintahan dan struktur 
keuangan yang bersangkutan. 

 
 Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator dari kemampuan 
operasi suatu entitas pemerintahan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 
menggantungkan diri dari sumber pendanaan luar. Arus masuk kas aktivitas operasi 
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antara lain : penerimaan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMN/D 
dan transfer (dana perimbangan). Sedangkan arus keluar kas antara lain untuk 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa non investasi, belanja pembayaran bunga 
utang, belanja subsidi dan sebagainya. 
 Pemberian dana kepada entitas lain yang belum jelas peruntukkannya apakah 
untuk modal kerja, penyertaan modal atau untuk membiayai aktivitas periode 
berjalan maka pemberian dana tersebut diklasifikasikan ke dalam Aktivitas Operasi. 
Demikian juga jika ada surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan yaitu 
dibeli untuk dijual kembali maka pembelian dan penjualan surat berharga tersebut 
masuk dalam aktivitas operasi. 
 Arus kas dari Aktivitas Operasi Aset non-Keuangan adalah penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto untuk memperoleh atau melepas sumber daya ekonomi 
dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat di masa yang akan datang. Contohnya antara lain adalah perolehan dan 
penjualan aset tetap dan aset lainnya. 
 Arus kas dari Aktivitas Dana Cadangan adalah penerimaan dan pengeluaran 
kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi dana cadangan. 
Arus kas ini berasal dari pembentukan dan pencairan dana cadangan. 
 Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas 
bruto sehubungan dengan adanya pendanaan untuk menutupi defisit anggaran atau 
penggunaan surplus anggaran. Tujuannya adalah untuk memprediksi klaim pihak 
lain terhadap arus kas atau klaim terhadap pihak lain dari suatu entitas 
pemerintahan. Contoh dari arus masuk kas aktivitas pembiayaan antara lain adalah 
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi BUMN/D. 
Sedangkan arus keluar kas aktivitas pembiayaan antara lain adalah pembayaran 
cicilan pokok hutang, pembayaran obligasi pemerintah, penyertaan modal 
pemerintah, pemberian pinjaman jangka panjang dan sebagainya. 
 Arus kas dari Aktivitas Non-Anggaran merupakan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan pemerintah, misalnya Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. 
PFK adalah jumlah dana yang dipotong dari SPMU atau diterima secara tunai yang 
diperuntukkan bagi pihak ketiga (bersifat dana titipan), misalnya potongan Taspen, 
Askes dan sebagainya sedangkan kiriman uang merupakan mutasi kas antar 
rekening, baik masuk atau keluar pada kas umum negara atau kas daerah. 
 
Metode Penyusunan Laporan Arus Kas. 
 Metode yang dapat digunakan dalam melaporkan arus kas dalam suatu 
entitas pemerintahan ada dua cara yaitu dengan Metode Langsung dan Metode tidak 
Langsung. Metode Langsung dalam menyajikan Laporan Arus Kas menekankan pada 
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Dalam Metode tidak 
Langsung, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional 
non-kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) atas penerimaan atau 
pembayaran kas yang lalu dan yang akan datang serta unsur pendapatan dan 
belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non-
keuangan dan pembiayaan. 
 Metode yang sering digunakan dalam pelaporan arus kas saat ini adalah 
Metode Langsung karena informasi yang disajikan dapat mengestimasikan arus kas 
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di masa yang akan datang,  sederhana dan mudah dipahami serta data-data yang 
dibutuhkan dalam laporan tersebut dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. 
 
C. Laporan Keuangan Konsolidasian. 
 
 Laporan Keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang 
ditetapkan menurut aturan perundangan sebagai entitas pelaporan disajikan secara 
terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan untuk 
unit pemerintah pusat mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi – 
kementerian departemen, lembaga, instansi dan proyek, termasuk laporan keuangan 
badan layanan umum. Sedangkan, laporan keuangan untuk unit pemerintah daerah 
mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi – dinas yang ada pada 
pemerintah daerah. 
 Laporan Keuangan yang harus dikonsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas tidak 
memerlukan laporan konsolidasi, karena suatu entitas pelaporan hanya mempunyai 
satu laporan arus kas, mengingat laporan kas hanya disusun oleh unit yang 
mempunyai fungsi kebendaharaan saja, baik untuk pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
 Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama 
dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif 
dengan periode sebelumnya. Konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan 
dan menjumlah rekening yang diselenggerakan oleh entitas pelaporan dengan 
entitas pelaporan lainnya. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi rekening-
rekening timbal balik (reciprocal) – misalnya sisa uang yang harus 
dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan oleh 
bendaharawan pembayar sampai akhir periode akuntansi, kecuali eliminasi tersebut 
belum dimungkinkan. Apabila kondisi ini terjadi, hal tersebut harus diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan.  
 
D. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
laporan keuangan itu sendiri. Penyajian catatan ini dimaksudkan agar laporan 
keuangan dapat dipahami secara lebih baik oleh pembaca laporan yang tidak 
terbatas oleh pembaca tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari 
kesalahpahaman diantara pembaca laporan karena mungkin saja diantara pembaca 
yang mempunyai latar belakang yang berbeda dapat menafsirkan pos-pos yang 
terdapat dalam laporan keuangan dengan persepsinya masing-masing. 

Pengguna laporan yang terbiasa dengan laporan keuangan komersil cenderung 
akan melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. 
Demikian juga dengan pengguna laporan yang terbiasa dengan orientasi anggaran 
akan mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi 
berbasis akrual. Untuk itu diperlukan penjelasan yang bersifat umum yang mengacu 
pada pos-pos dalam laporan keuangan. 
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Pengungkapan lainnya seperti basis akuntansi yang digunakan serta kebijakan 
akuntansi yang diterapkan juga akan membantu pembaca dalam memahami laporan 
keuangan tersebut. 

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan informasi yang disajikan dalam catatan 
tersebut harus mempunyai referensi silang kepada setiap pos yang terdapat dalam 
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dan disajikan secara 
sistimatis. Jadi Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar 
terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang terdapat dalam laporan keuangan 
termasuk pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan sebagai syarat bahwa 
laporan keuangan telah disajikan secara wajar, misalnya adanya kewajiban 
kontijensi (bersyarat) dan komitmen-komitmen lainnya. 

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat berbentuk narasi, 
bagan, grafik atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas 
kondisi dan posisi keuangan entitas pemerintahan. 
 
 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 4, Catatan atas 
Laporan Keuangan sekurang - kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 
target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian target. 

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan 
kejadian-kejadian penting lainnya. 

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas  

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.  

7. Daftar dan skedul.  
 
 Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai 
referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis 
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 
Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah 
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 
penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan 
komitmen-komitmen lainnya.  
 Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan 
penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya 
informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan 
informasi jatuh tempo surat-surat berharga.  
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E. Standar Akuntansi Aktiva 
 
Aset Lancar 

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera dapat 
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu dua belas bulan 
atau satu tahun. Klasifikasi Aset Lancar diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kas dan Setara Kas   
2. Investasi Jangka Pendek 
3. Piutang pajak dan bukan pajak, dan 
4. Persediaan  

 
Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini. 

 
Kas dan Setara Kas 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk mebiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan aset yang dapat 
disetarakan dengan kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau 
bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai alat tukar 
untuk memenuhi kewajiban pemerintah pada nilai nominalnya. Dengan demikian 
yang termasuk dalam kategori kas dan setara kas ini adalah uang tunai (uang kertas 
dan logam), rekening giro di bank, cek-cek yang telah ditandatangani, wesel pos dan  
traveller cek.  

Kas dicatat sebesar nilai nominalnya dan dinyatakan dalam nilai Rupiah. Jika 
terdapat jumlah kas dalam mata uang asing maka jumlah tersebut harus dijabarkan 
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ke dalam nilai 
rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 
Pada akhir tahun saat penutupan buku,  jumlah kas dalan mata uang asing juga 
harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah 
Bank Indonesia pada tanggal Neraca. 

 
 Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomis – seperti bunga, dividen dan royalty - atau manfaat sosial 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat, dimana dapat diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai 
atau dimiliki dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk investasi 
jangka pendek antara lain deposito berjangka antara 3 sampai dengan 12 bulan, 
Sertifikat Bank Indonesia & Surat Utang Negara (dengan jangka waktu kurang dari 
12 bulan), dan surat berharga lain yang mudah diperjualbelikan.  
 Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dibawah ini: 

1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam bentuk kas. 
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang berarti 

bahwa pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila ada kebutuhan 
kas. 

3. Berisiko rendah. 
 Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi jika kemungkinan 
manfaat ekonomis dan manfaat sosial di masa yang akan datang dapat diperoleh 
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dan jika nila perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (reliable). 
Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran 
kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi 
anggaran. 

Investasi dinilai dengan nilai wajar (fair value). Investasi jangka pendek dimana 
terdapat pasar aktif dicatat sebesar nilai pasarnya sebagai nilai wajar, sedangkan 
investasi yang tidak memiliki pasar aktif  dinilai dengan nilai nominal sebagai nilai 
wajar. Dengan demikian, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga 
seperti saham atau obligasi jangka pendek dinilai berdasarkan harga perolehannya 
sebagai nilai wajar yaitu harga transaksi ditambah dengan biaya-biaya yang timbul 
untuk memperoleh investasi tersebut, misalnya biaya komisi perantara jual beli, jasa 
bank dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan investasi jangka pendek dalam bentuk non 
saham, misalnya deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Apabila 
investasi dalam dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, 
misalnya hadiah, investasi tersebut dinilai dengan harga pasar sebagai nilai wajar. 
 Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai 
penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan 
realisasi anggaran. 
 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 
berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain: 

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, 
2. Jenis-jenis investasi, 
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka 

panjang, 
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut, 
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan  
6. Perubahan pos investasi 

 
Piutang Pajak dan bukan Pajak 

Piutang merupakan hak  tagih dari pemerintah atas sejumlah uang kepada pihak 
lain. Pos-pos piutang antara lain berupa piutang pajak, retribusi, denda, penjualan 
angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharpkan diterima dalam 
waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan. 

Piutang pajak adalah piutang yang timbul dari adanya penagihan atas pajak 
berdasarkan SKP/SKPT yang telah dikeluarkan namun pada saat tahun anggaran 
berakhir belum ada pelunasan dari wajib pajak yang bersangkutan. Piutang retribusi 
adalah piutang yang timbul dari pendapatan retribusi seperti misalnya pendapatan 
pelayanan kesehatan, retribusi jasa terminal,  retribusi jasa tempat parkir dan 
sebagainya. Sedangkan piutang lainnya timbul apabila terdapat tagihan pendapatan 
di luar perkiraan-perkiraan yang telah disebutkan di atas, misalnya tagihan atas 
penjualan barang bekas pakai,  aset sitaan dan sebagainya. 

Piutang dalam kategori aset lancar ini juga memasukkan bagian lancar atas 
pinjaman yang diberikan oleh unit pemerintah. Bagian lancar dari pinjaman atau 
tagihan merupakan reklasifikasi dari pinjaman atau tagihan-tagihan jangka panjang 
kepada pihak lain  yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu 
tahun sejak tanggal pelaporan (tanggal neraca). 

Suatu piutang dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai 
nominal. 
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Persediaan 
 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan demikian, persediaan adalah suatu aset berwujud yang 
dapat dirinci sebagai: 

1. Barang atau perlengkapan (supplies) habis pakai - misalnya alat tulis kantor, 
komponen peralatan dan pipa - yang digunakan dalam rangka kegiatan 
operasional pemerintah. 

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) – seperti bahan baku untuk pembuatan 
alat-alat pertanian - yang digunakan dalam proses produksi, dalam hal 
pemerintah memproduksi sendiri. 

3. Barang dalam proses produksi – misalnya alat pertanian setengah jadi - yang 
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan  

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam 
rangka kegiatan pemerintah.  

  
 Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekononi masa depan diperoleh 
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara memadai. 
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau 
kepenguasaannya telah berpindah. Kemudian, persediaan dicatat berdasarkan hasil 
inventarisasi fisik di akhir tahun. 
 Penyajian persediaan di laporan keuangan, menurut standar akuntansi 
pemerintahan, adalah sebagai berikut: 

1. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh 
dari proses pembelian, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan 
pada perolehan persediaan, setelah dikurangi rabat dan potongan harga lain, 

2. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan 
memproduksi sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan 
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 
secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat 
penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan 

3. Persediaan disajikan sebesar nilai wajar, yang meliputi nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan 
melakukan transaksi wajar, apabila diperoleh dengan cara selain pembelian 
dan produksi sendiri, misalnya dari donasi atau rampasan. 

  
Aset non Lancar 

Aset lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud 
yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah 
atau digunakan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset non Lancar diklasifikasikan 
sebagai berikut: 

1. Investasi jangka panjang   
2. Aset Tetap 

 
Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini. 
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Investasi jangka panjang  
Investasi jangka panjang merupakan penanaman uang di luar entitas 

pemerintahan dalam bentuk surat berharga atau lainnya  dan dimaksudkan untuk 
dimiliki lebih dari dua belas bulan atau satu tahun. Pada umumnya, pemerintah 
melakukan investasi adalah untuk memanfaatkan surplus anggaran – atau untuk 
tujuan lainnya sesuai dengan strategi pemerintah dalam mengelola fiskal - dengan 
maksud untuk memperoleh pendapatan baik berupa bunga, dividen atau royalti 
maupun jenis pendapatan lainnya dalam jangka panjang sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Investasi jangka panjang diklasifikasikan menurut sifat penanaman investasiny, 
yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen 
adalah investasi jangka panjang  yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dalam bentuk: pembelian 
surat utang negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 
dialihkan atau dipertukarkan kepada pihak ketiga, pembelian obligasi jangka 
panjang, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan 
untuk dimiliki oleh pemerintah secara berkelanjutan. Sedangkan investasi 
permanen adalah investasi oleh pemerintah dengan maksud untuk dimiliki secara 
berkelanjutan dan bukan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan manfaat 
ekonomis berupa pendapatan dan pengaruh yang penting dalam jangka panjang 
serta menjaga hubungan kelembagaan dengan pihak  investee, dalam bentuk: 
penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, lembaga keuangan negara, BHMN 
(Badan Hukum Milik Negara), badan internasional dan badan usaha lainnya bukan 
milik negara, atau investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai 
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pengukuran pengeluaran pembiayaan dapat 
terjadi dalam beberapa bentuk. Investasi jangka panjang – baik permanen, misalnya 
penyertaan modal pemerintah, maupun non permanen, misalnya pembelian obligasi 
jangka panjang - dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi 
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila 
investasi non permanen dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan 
yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 
Investasi non permanen dalam bentuk proyek pembangunan pemerintah dinilai 
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan 
proyek dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai 
proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila investasi jangka panjang 
diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, nilai investasi yang diperoleh pemerintah 
adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi (jika harga perolehananya 
tidak ada). Dan, seluruh harga perolehan tersebut diatas harus dinyatakan dalam 
nilai rupiah, dan bila harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan 
dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada 
tanggal transaksi.  

Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan 
menggunakan 3 metode: 

1. Metode Biaya, artinya investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil 
investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
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besarnya investasi. Metode ini digunakan jika kepemilikan pemerintah kurang 
dari 20%. 

2. Metode Ekuitas, artinya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan 
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah 
tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen dalam bentuk saham, akan 
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai 
pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya 
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset 
tetap. Metode ini digunakan jika kepemilikan lebih dari 50%, antara 20% 
sampai dengan 50%, atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pengambilan keputusan dari investee.  

3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, artinya investasi dicatat sebesar 
nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas 
atau dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan jika kepemilikan 
bersifat non permanen. 

 
Pengakuan Hasil Investasi. 
 Standar akuntansi pemerintahan mengatur bahwa hasil investasi yang 
diperoleh dari investasi jangka panjang – antara lain bunga deposito, bunga obligasi 
dan dividen tunai – dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai, 
yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya 
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila 
investasi dinilai dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh 
pemerintah dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan 
investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah 
nilai investasi pemerintah dan akuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang 
sama. 
 
Pelepasan dan pemindahan investasi. 
 Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang – misalnya penjualan 
atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah – diakui sebagai penerimaan 
pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki oleh 
pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata, yang diperoleh dengan cara 
membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah. 
Pemindahan investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi 
investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain dan sebaliknya. 
 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 
berkaitan dengan investasi pemerintah (sama halnya dengan investasi jangka 
pendek) antara lain: 

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, 
2. Jenis-jenis investasi, 
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka 

panjang, 
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut, 
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan  
6. Perubahan pos investasi 
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Aktiva Tetap  
Aset Tetap adalah aset yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan, 

dimiliki tidak untuk dijual kembali, nilainya cukup besar dan digunakan dalam 
kegiatan normal operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
atau pelayanan publik. Termasuk dalam pengertian aset tetap pemerintah adalah 
aset tetap milik unit pemerintah tetapi dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain 
seperti oleh universitas, kontraktor dan sebagainya. Hak atas tanah juga masuk 
dalam pengertian aset tetap. 

 
Aset Tetap  diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 

dalam aktivitas operasi pemerintah daerah. Aset tetap pada pemerintah terdiri dari : 
1. T a n a h 
2. Peralatan dan Mesin 
3. Gedung dan Bangunan 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 
5. Aset Tetap lainnya 
6. Konstruksi dalam pengerjaan. 

 
Aset-aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan budaya, 

lingkungan dan sejarah itu sendiri harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan dalam unit fisik tanpa nilai. Aset bersejarah yang dipergunakan untuk 
kegiatan operasional pemerintahan seperti misalnya gedung bersejarah, 
perlakuannya sama dengan aset tetap lainnya. 

 
Berdasarkan pengertian aset tetap diatas, berikut ini penjelasan kriteria mengenai 

aset yang dapat dikelompokkan dalam aset tetap, yaitu :  
 

a.  Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 
Walaupun tidak ada standar yang jelas mengenai lamanya jangka waktu 
pemakaian minimal untuk menentukan apakah suatu aset digolongkan ke dalam 
aset tetap atau bukan namun biasanya digunakan dasar pemakaian lebih dari satu 
tahun sebagai pedoman. Untuk dapat menentukan apakah suatu aset memiliki 
manfaat lebih dari satu tahun maka harus dinilai manfaat ekonomi masa depan 
yang dapat diberikan oleh aset tersebut baik langsung maupun tidak langsung, 
berupa aliran pendapatan atau penghematan dalam belanja pemerintah daerah. 
 

b.  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 
Pengukuran secara andal dapat terpenuhi bila terdapat transaksi pertukaran 
dengan bukti pembelian aset tetap untuk mengidentifikasikan biayanya. Bila aset 
tetap dibangun sendiri maka pengukuran yang dapat diandalkan bisa diperoleh 
melalui pihak eksternal atas perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input 
lainnya yang digunakan dalam proses konstruksi. Hal ini juga berarti hanya aset 
yang nilainya cukup tinggi sajalah yang biasanya dikelompokkan dalam aset 
tetap. Sendok, gelas untuk keperluan konsumsi pegawai kantor, walaupun 
umurnya lebih dari satu tahun tetapi biasanya tidak dikelompokkan sebagai aset 
tetap, karena nilainya tidak material. 
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c.  Diperoleh dan dibangun  dengan maksud untuk digunakan dan bukannya untuk 
dijual dalam operasi normal pemerintahan. 
Kepemilikan aset tetap oleh pemerintah dimaksudkan untuk menunjang kegiatan 
operasional pemerintahan dan bukan untuk dijual kembali. Istilah untuk 
menunjang kegiatan operasional pemerintahan bukan berarti aset tersebut harus 
digunakan secara terus menerus dalam aktivitas pemerintahan. Gedung 
pertemuan yang hanya digunakan sesekali tetap diakui sebagai aset tetap. Kecuali 
jika suatu aset tetap sudah tidak dapat dipergunakan lagi dalam aktivitas normal 
pemerintahan - misalnya bangunan yang rusak berat atau kendaraan roda empat 
yang tidak jalan lagi dan benar-benar  tidak dapat dimanfaatkan tetapi masih 
memiliki nilai, aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat 
dalam aset lain-lain. 
 

Pengakuan aset tetap adalah pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. 
Perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan biasanya didukung dengan bukti-
bukti hukum misalnya sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor 
(BPKB). Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti-bukti secara 
hukum, misalnya perolehan atas tanah yang proses administrasinya memerlukan 
waktu yang cukup lama maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat 
bukti bahwa telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama 
pemilik sebelumnya. 

 
Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya (historical cost) yaitu setiap 
biaya yang dapat dikaitkan secara langsung kepada aset tetap yang bersangkutan 
dalam rangka membawa aset tetap tersebut ke dalam kondisi siap pakai atau untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. Penilaian atas aset tetap disini tidak terbatas dari 
harga pembeliannya saja, akan tetapi biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
aset tersebut seperti biaya angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, bea balik 
nama dan sebagainya juga termasuk dalam harga perolehan. Setiap ada potongan 
atas harga pembelian aset tetap juga harus dikurangkan dari nilai perolelahan aset 
yang bersangkutan. 
 
Penambahan, Pengurangan dan Penggantian Aset Tetap  

 
1. Penambahan Aset Tetap 
 Pengeluaran biaya yang dapat memperpanjang masa manfaat atau menambah 

manfaat ekonomis aset di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 
produksi atau peningkatan standar kinerja aset tetap harus ditambahkan dalam 
jumlah aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya semacam ini disebut 
dengan biaya kapital atau pengeluaran modal (capital expenditure). Akan tetapi, 
apabila pengeluaran-pengeluaran terhadap aset tetap tersebut manfaatnya 
kurang dari satu tahun atau dalam periode anggaran yang bersangkutan maka 
pengeluaran biaya ini disebut pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) dan 
pengeluaran biaya ini dicatat sebagai pengeluaran biaya.  

 Setiap unit pemerintah harus menetapkan kebijakan akuntansi tentang 
pengeluaran untuk memelihara aset tetap berdasarkan kriteria-kriteria diats, yaitu 
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suatu jumlah tertentu yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap agar dapat 
menentukan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Penentuan 
batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi atau tidak adalah dengan 
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya dan harus diterapkan 
secara konsisten dari tahun ke tahun. Kebijakan tentang kapitalisasi pengeluaran 
biaya ini perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
2. Pengurangan dalam Aset Tetap 
 Pengurangan secara kuantitas atas aset tetap, misalnya pada mesin dan peralatan 

atau gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, dapat terjadi karena aset 
tetap yang bersangkutan rusak berat, usang, berlebih, hilang dan sebagainya. 
Adanya pengurangan kuantitas suatu aset tetap harus diperlakukan sebagai 
pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Nilai pengurangan 
dihitung berdasarkan harga perolehan dan jika tidak diketahui harga 
perolehannya, nilai pengurangan menggunakan harga taksiran yang wajar atas 
aset tetap yang dikeluarkan. Pencatatan transaksi pengurangan aset tetap 
diperlakukan seperti pengurangan aset tetap biasa dan dicatat sebesar nilai 
taksiran aset tetap yang dikurangkan. 

 
3. Penggantian Aset Tetap 
 Penggantian untuk memperbarui bagian-bagian dari aset tetap untuk 

memperpanjang umur atau menambah manfaat ekonomi aset tetap yang 
bersangkutan dapat dilakukan oleh unit pemerintah.  Biaya penggantian yang 
dikeluarkan akan dikapitalisasi sedangkan nilai bagian yang diganti akan 
mengurangi harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.  Penetapan besarnya 
harga perolehan bagian aset yang dikeluarkan untuk diganti dinilai berdasarkan 
harga perolehan, dan bila tidak terdapat informasi harga perolehan, maka 
digunakan harga taksiran yang wajar.  

 
Tanah 

Tanah dalam kelompokkan aset tetap ini adalah tanah yang dimaksudkan dimiliki 
dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan dipergunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan tanah dapat 
meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan 
dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan 
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga 
termasuk nilai bangunan tua yang berada di atasnya jika bangunan tua tersebut 
dimaksudkan untuk dimusnahkan. 
 
Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, komputer, 
peralatan elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya cukup besar dan 
masa manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap 
pakai. Biaya perolehan aset tetap ini adalah jumlah pengeluaran yang telah 
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini dapat 
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak-pajak dan 
biaya langsung lainnya yang dapat dikaitkan dengan mesin dan peralatan tersebut 
untuk siap dipergunakan. 
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Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau 
dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan 
dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan yang meliputi antara lain 
harga pembelian atau biaya konstruksi,  termasuk biaya pengurusan IMB, biaya 
notaris dan biaya pajak-pajak yang terkait. Harga perolehan gedung dan bangunan 
yang dibangun secara swakelola meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
membangun aset tersebut berupa biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga 
kerja serta biaya tidak langsung yaitu biaya perencanaan, biaya pengawasan, 
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terkait 
dengan pembangunan aset yang bersangkutan.   
 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, irigasi dan jaringan meliputi jalan, irigasi dan jaringan (termasuk jembatan) 
yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap 
pakai. Biaya perolehan aset tetap ini (sering disebut infrastruktur) dapat meliputi 
biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat dikaitkan 
dengan perolehan aset tersebut sampai aset ini siap pakai.  

Aset tetap ini dapat diperoleh dengan cara dibangun sendiri (swakelola). Apabila 
hal ini terjadi, harga perolehan aset akan meliputi biaya langsung dan tidak langsung 
yang dikeluarkan selama pembuatan aset yang bersangkutan yang dapat meliputi 
biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 
perlengkapan dan lain sebagainya yang terkait dengan pembuatan aset yang 
bersangkutan. 
 
Aset Tetap lainnya 

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam 
kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai, misalnya hak atas tanah. 
Pencatatan aset tetap lainnya sama dengan perkiraan-perkiraan aset tetap, yaitu 
pada saat perolehan maupun pelepasannya. 
 
Konstruksi dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses 
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan, aset tetap tersebut belum 
selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa tanah, gedung dan 
bangunan,  peralatan dan mesin,  jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya 
yang proses perolehan dan pembangunannya memerlukan suatu periode tertentu 
dan belum selesai dikerjakan. Pembangunan aset tetap tersebut dapat dengan cara 
dibangun sendiri atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kontrak konstruksi. 

 
1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan 
 Suatu benda berwujud dapat diakui sebagai konstruksi bila terdapat manfaat 

ekonomi yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berkaitan dengan 
aset tersebut, biaya perolehannya dapat diukur dan aset tersebut masih dalam 
proses pengerjaan. Bila pekerjaan konstruksi telah mencapai 100 % dan dianggap 
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selesai maka perkiraan ini harus dipindahkan ke perkiraan Aset Tetap yang 
bersangkutan. 

 
2. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan 
 Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar harga perolehannya. Harga 

perolehan atas konstruksi yang dibangun sendiri (swakelola) mencakup biaya-
biaya yang berhubungan langsung seperti biaya perencanaan, bahan dan tenaga 
kerja serta biaya-biaya yang berkaitan dengan konstruksi seperti asuransi dan 
biaya-biaya lainnya yang dapat diidentifikasikan langsung dengan konstruksi yang 
bersangkutan. 

  Harga perolehan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak 
konstruksi oleh kontraktor meliputi termiyn (angsuran) yang telah dibayarkan,  
kewajiban yang masih harus dibayar sehubungan dengan penyerahan pekerjaan 
yang telah selesai berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan serta klaim 
dari kontraktor karena kesalahan dari pemberi kerja. 

  Jika biaya konstruksi diperoleh dari pinjaman maka biaya pinjaman yang 
timbul seperti biaya bunga, commitment fee dan sebagainya dikapitalisasi dan 
menambah biaya konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tersebut 
tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Biaya 
pinjaman tidak dikapitalisasi jika terdapat pemberhentian sementara pekerjaan 
kontruksi yang disebabkan oleh kondisi force majeur. 

  Apabila biaya konstruksi berasal dari pinjaman, biasanya lender (pemberi 
pinjaman) tidak akan memberikan dana pinjaman sekaligus tetapi dengan cara 
diangsur sesuai dengan jangka waktu penyelesaian konstruksi. 

 
F. Standar Akuntansi Pasiva 
 
Kewajiban 

Kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari transaksi atau kejadian di 
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah di masa yang akan datang. Aliran keluar sumber daya ekonomi dalam 
penyelesaian kewajiban dapat berupa penyerahan sejumlah uang, barang atau jasa, 
aset lain atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Kewajiban umumnya timbul karena 
konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggungjawab pemerintah untuk 
bertindak di masa lalu dan dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi 
dari kontrak yang telah dibuat atau menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Kewajiban dapat muncul antara lain karena menggunakan sumber pembiayaan 
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah daerah otonom lainnya 
atau lembaga internasional atau karena adanya ikatan dengan pegawai yang bekerja 
pada unit pemerintah, kepada masyarakat luas berupa kewajiban tunjangan hidup, 
kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak/retribusi daerah dari pihak yang 
bersangkutan, alokasi/realokasi pendapatan kepada pihak lain, atau kewajiban 
dengan pemberi jasa lainnya. 

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban 
timbul. Kewajiban pada pemerintah dapat timbul dari : 

1. Transaksi dengan pertukaran. Jumlah terutang  untuk barang dan jasa yang 
disediakan untuk pemerintah diakui pada saat barang diserahkan atau 
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pekerjaan diselesaikan, misalnya kewajiban yang timbul dari pembelian 
barang atau jasa yang belum dilunasi pembayarannya. 

2. Kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah, misalnya 
kerusakan tak sengaja atas barang milik pribadi yang disebabkan pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan wewenang yang dimiliki. 
Kewajiban timbul apabila hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada 
memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan sepanjang 
jumlah pembayarannya dapat diperkirakan, misalnya, berdasarkan putusan 
pengadilan, unit pemerintah harus membayar sejumlah uang karena 
menggunakan tanah milik masyarakat pada saat pelebaran jalan. 

Nilai kewajiban umumnya dapat ditentukan dengan mudah atau dapat ditaksir 
dan ditentukan dalam satuan mata uang. Kewajiban pemerintah dicatat sebesar nilai 
nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dan dinyatakan 
dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada 
tanggal pelaporan. Selisih yang timbul antara tanggal transaksi pada saat pengakuan 
kewajiban dengan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan 
ekuitas dana periode berjalan. 

 
Pengukuran kewajiban pada masing-masing perkiraan terkait dengan karakteristik 

masing-masing perkiraan yang bersangkutan. 
 
Kewajiban Jangka Pendek 

Batasan yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kewajiban adalah jangka 
waktu pembayaran dari utang-utang tersebut. Apabila utang diharapkan akan 
dibayar dalam jangka waktu satu tahun maka diklasifikasikan sebagai utang jangka 
pendek. Jadi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang 
diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun 
anggaran atau dua belas bulan setelah tanggal pencatatan. Pengertian lain 
mengenai kewajiban jangka pendek adalah apabila suatu kewajiban akan dilunasi 
dengan menggunakan sumber-sumber aset lancar atau dengan menimbulkan utang 
jangka pendek yang baru. 

 
Jenis-jenis kewajiban jangka pendek pemerintah dapat terdiri dari: 
 

1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. 
 Jenis kewajiban ini merupakan hasil reklasifikasi utang jangka panjang yang akan 

jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai 
ini dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang jatuh tempo. 

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
 Jenis kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari potongan atau pungutan 

yang dilakukan pemerintah yang harus disetorkan lagi kepada pihak lain yang 
berhak atas dana yang dipotong atau dipungut tersebut, misalnya potongan Pph 
pasal 21,  Taspen, Askes, Taperum dan jenis-jenis asuransi lainnya. Jumlah 
pungutan atau potongan PFK harus disetorkan kepada pihak yang berhak 
menerimanya sebesar jumlah yang dipotong atau dipungut. Pada akhir periode 
anggaran, masih tersisa jumlah potongan atau pungutan yang belum disetorkan 
dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang masih 
harus disetorkan.  
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3. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) 
 Jenis kewajiban ini timbul bila pemerintah telah menerima hak atas barang, 

termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Nilai kewajiban 
dicatat sebesar jumlah yang belum dibayarkan. Jika tagihan tidak tersedia pada 
saat penyusunan laporan keuangan maka jumlah kewajiban harus diestimasikan 
atau dihitung berdasarkan kontrak yang ada. Jumlah kewajiban kepada kontraktor 
yang membangun fasilitas atau peralatan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, 
diukur berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan menurut berita acara 
kemajuan pekerjaan yang dibuat. 

4. Utang Biaya Pinjaman 
 Jenis kewajiban yang termasuk dalam utang biaya pinjaman merupakan 

kewajiban jangka pendek yang timbul dari adanya biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan dilakukannya peminjaman  dana 
baik jangka pendek maupun jangka panjang atau adanya penerbitan obligasi 
seperti: perhitungan bunga pinjaman yang jatuh tempo,  pengenaan denda 
karena menunggak pelunasan pokok pinjaman, amortisasi diskonto atau premium 
yang berhubungan dengan pinjaman, amortisasi atas biaya-biaya yang terkait 
dengan diperolehnya pinjaman seperti biaya konsultan & ahli hukum, dan biaya-
biaya lainnya seperti jasa bank, yang masih harus dibayar pada akhir tahun 
anggaran. 

  Bunga yang di accrued, karena telah jatuh tempo, merupakan kewajiban yang 
timbul dari adanya penerimaan dana pinjaman  kepada pemerintah, yang 
besarnya dan jatuh tempo pembayarannya diatur dalam persyaratan pinjaman. 
Utang bunga dicatat berdasarkan biaya bunga yang telah terjadi dan belum 
dilakukan pembayaran oleh pemerintah yang bersangkutan. 

5. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya. 
 Jenis kewajiban ini adalah kewajiban selain yang termasuk dalam kelompok 

kewajiban di atas, misalnya utang atas pembayaran gaji, penerimaan pembayaran 
dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah. Pengukuran jenis 
kewajiban ini disesuaikan dengan karateristik masing-masing, misalnya utang 
kepada karyawan dinilai dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan,  penerimaan 
pembayaran dimuka dinilai sebesar nilai nominal pembayaran tersebut. 

 
Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang diharapkan dapat dibayar 
atau jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pencatatan, atau dapat 
juga diartikan bahwa kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan dilunasi 
dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Termasuk dalam 
kategori kewajiban jangka panjang adalah pokok utang jangka panjang. Utang 
jangka panjang biasanya timbul karena pemerintah hendak membangun suatu 
investasi dalam aset tetap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau 
untuk tujuan pembiayaan, misalnya untu menutupi defisit anggaran yang terjadi. 

 
 Penilaian utang jangka panjang dimungkinkan dengan berbagai bentuk: 
1. Utang Pemerintah yang Tidak Dapat Diperjualbelikan. 

Nilai nominal atas utang jenis ini merupakan kewajiban pemerintah kepada 
pemberi utang yaitu sebesar pokok dan bunganya seperti yang diatur dalam 
kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan keuangan, 
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misalnya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional seperti 
Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank, 
atau yang diperoleh dari dalam negeri, termasuk dari BUMN/BUMD.  
 Jenis utang yang menggunakan tarif bunga tetap, penilaian dapat 
menggunakan skedul pembayaran. Sedangkan bila tarif bunganya variabel, 
penilaian utang menggunakan metode yang sama dengan tarif bunga tetap 
kecuali tarif bunganya dapat diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data 
sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada. 

2. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan. 
Utang ini dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah berupa surat utang negara 
atau obligasi yang memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh 
tempo. Utang sekuritas pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai par atau 
nilai nominal utang. Sekuritas utang pemerintah dapat dijual sebesar nilai par 
tanpa diskonto atau premium atau dapat dijual dengan harga diskonto atau 
premium.  Apabila surat utang dijual dengan diskonto atau premium, perlu 
dilakukan amortisasi atas diskonto atau premium yang dapat menggunakan 
metode garis lurus. Amortisasi dilakukan untuk memperlakukan diskonto atau 
premium agar tidak dibebankan sekaligus sebagai pendapatan atau biaya.  

 
Pembebanan Biaya Pinjaman pada Aset Tetap 

Pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman  dari pihak ketiga dan 
menimbulkan utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akan timbul 
biaya-biaya yang menyertai pinjaman tersebut seperti biaya bunga, amortisasi 
diskonto atau premium, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pinjaman tersebut dapat dikaitkan langsung dengan perolehan atau 
produksi suatu aset tertentu, maka jumlah biaya tersebut harus dikapitalisasikan 
sebagai biaya perolehan aset tertentu tersebut. 
 Kapitalisasi atas biaya bunga yang terkait dengan pendanaan suatu konstruksi 
merupakan bagian biaya yang dikeluarkan untuk membuat asset tetap tersebut 
dalam kondisi siap pakai. Kapitalisasi biaya bunga dimulai dari pengeluaran pertama 
kali untuk membangun suatu asset tetap sampai asset tetap tersebut selesai dan 
siap digunakan.  
 Kadang-kadang, suatu pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk 
membangun suatu aset tetap atau sebaliknya,  suatu aset tetap dibangun dari 
beberapa sumber dana. Dalam kondisi demikian, biaya bunga yang yang harus 
dikapitalisasi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang (weighted-avrage) dari 
total biaya aset tetap yang bersangkutan selama periode pelaporan. Besarnya biaya 
yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan selama 
periode berjalan.  
 Penerapan kapitalisasi bunga dengan metode rata-rata tertimbang dapat 
dilakukan dengan: 
1. Suku bunga pinjaman khusus yang bersangkutan,  apabila jumlah pengeluaran 

rata-rata tertimbang kurang dari atau sama dengan jumlah pinjaman khusus 
yang dipakai untuk membangun konstruksi. 

2. Suku bunga rata-rata tertimbang dari utang lainnya, apabila jumlah pengeluaran 
rata-rata tertimbang lebih besar dari jumlah setiap utang yang dipinjam khusus 
untuk membuat konstruksi yang bersangkutan. 
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G. Standar Akuntansi Ekuitas Dana  
 

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan seleisih antara 
aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan mengungkan secara 
terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas dana 
lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. 

 
Ekuitas Dana Lancar. 
Ekuitas dana lancar adalah selisih antara nilai total aset lancar dengan total 

kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari : 
• Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
• Cadangan Piutang 
• Cadangan Persediaan 
• Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 

 
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) 
 Perkiraan ini menampung akumulasi saldo SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan 

tahun anggaran berjalan. SiLPA tahun anggaran berjalan diperoleh dari selisih 
antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran. Sedangkan SiLPA 
tahun-tahun anggaran sebelumnya adalah jumlah akumulasi SiLPA yang tidak 
digunakan dari tahun anggaran -tahun anggaran yang lalu. 

 
2. Cadangan Piutang 
 Cadangan piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam 

piutang jangka pendek. Cadangan piutang timbul apabila terdapat pengakuan 
piutang jangka pendek oleh pemerintah dan akan berkurang jumlahnya bila 
terdapat penerimaan pembayaran dari piutang yang bersangkutan atau terjadi 
penghapusan piutang sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah 
daerah untuk menghapus piutang-piutang tertentu yang kemungkinan besar tidak 
dapat ditagih lagi.  
Perkiraan atau pos-pos yang berkaitan dengan pencatatan Cadangan Piutang 
adalah : 

• Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
• Bagian lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga lainnya 
• Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 
• Piutang Pendapatan (Pajak, Retribusi dan lain-lain) 

 
3. Cadangan Persediaan 

Perkiraan ini merupakan perkiraan yang menampung kekayaan bersih pemerintah 
yang tertanam dalam persediaan. Cadangan persediaan timbul pada saat akhir 
tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya saldo 
persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik atas persediaan. Pada awal tahun 
anggaran berikutnya, dilakukan penyesuaian kembali atas perkiraan ini dengan 
cara membuat jurnal balik.  

 
4. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. 
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Perkiraan ini merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah dan 
penyajiannya dalam neraca disajikan sebagai perkiraan lawan (offset account) 
ekuitas dana lancar. Perkiraan ini timbul apabila terdapat pengakuan terhadap 
kewajiban jangka pendek oleh pemerintah, misalnya utang biaya pinjaman, utang 
PFK, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan sebagainya. 

 
H. Standar Akuntansi Pendapatan 
 
 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. 
 Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara / 
Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Akuntansi 
pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yang berarti bahwa penerimaan 
harus dibukukan sejumlah bruto dengan tidak mencatat jumlah netto. Pengembalian 
yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan pada periode penerimaan 
maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan yang 
terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang yang sama. 
 
I. Standar Akuntansi Belanja 
 
 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah 
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kemblai oleh pemerintah.  
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. Khusus pengeluaranmelalui bendahara pengeluaran, pengakuannya 
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit 
yang mempunyai fungi perbendaharaan.  
 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi 
dan fungsi. Belanja yang diklasifikasi menurut jenis belanja terdir dari belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga utang, subsidi, bantuan 
sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. 
 Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi 
pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada 
periode yang sama. Dan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas 
pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain pada periode yang 
bersangkutan. 
 
J. Standar Akuntansi Pembiayaan 
 
 Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu dibayar 
atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup defisit dan atau 
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari 
pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain 
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digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 
entits lain dan penyertaan modal pemerintah. 
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asaa 
bruto yakni dengan membukukan penerimaan bruto, tanpa mencatat jumlah 
nettinya. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 
pembiayaan netti. 
 
K. Standar Akuntansi Koreksi Kesalahan 
 

Kesalahan dapat timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi 
anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar 
dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau pun 
kelalaian. Kesalahan-kesalahan tersebut mempunyai pengaruh yang penting pada 
satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan keuangan 
yang bersangkutan tidak dapat diandalkan lagi. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut perlu dilakukan koreksi. Koreksi 
kesalahan yang terjadi pada periode berjalan, cukup dengan pembetulan pada 
perkiraan yang bersangkutan pada periode berjalan. Kesalahan yang terjadi pada 
periode berjalan dan mempengaruhi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan 
perkiraan pendapatan atau belanja yang bersangkutan. 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang terlalu besar dikeluarkan dan 
mempengaruhi posisi kas, yang ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan 
dilakukan pembetulan dengan menambah perkiraan pendapatan lain-lain dan 
menambah saldo Kas. Apabila kesalahan tersebut menambah jumlah belanja dan 
mengurangi saldo Kas maka pembetulan dilakukan pada perkiraan ekuitas dana 
lancar.  

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik yang terlalu kecil maupun 
terlalu besar diterima dan mempengaruhi posisi  Kas serta terjadi setelah laporan 
keuangan diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan ekuitas dana lancar. 

Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan 
keuangan sudah diterbitkan serta tidak mempengaruhi posisi Kas maka dilakukan 
pembetulan pada perkiraan-perkiraan neraca terkait. 

 
L. Standar Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi 
 

Perubahan atas kebijakan akuntansi yang telah diterapkan hanya dapat 
dilakukan apabila peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi 
pemerintahan mengharuskannya,  atau perubahan tersebut diperkirakan akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 
yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas yang 
bersangkutan. Perubahan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan serta 
pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
M. Standar Akuntansi Peristiwa Luar Biasa 
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Peristiwa luar biasa merupakan kejadian atau transaksi yang jelas-jelas berbeda 

dari aktivitas biasa. Biasanya peristiwa ini berada diluar kendali atau pengaruh 
entitas pemerintahan yang bersangkutan dan sukar diantisipasi  serta kejadiannya 
tidak berulang oleh karenanya tidak tercermin dalam anggaran. 

Pengaruh yang penting terhadap realisasi anggaran adalah bila peristiwa 
tersebut secara tunggal menyebabkan penyerapan anggaran belanja tak tersangka 
atau dana darurat sehingga diperlukan pergeseran atau perubahan anggaran secara 
mendasar. Kejadian dapat disebut peristiwa luar biasa bila peristiwa tersebut secara 
tunggal menyerap lebih dari 50 % anggaran yang tersedia. Hakikat, jumlah dan 
pengaruh yang timbul akibat peristiwa luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan.     
 


