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Akuntansi Kewajiban

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

AKUNTANSI KEWAJIBAN

pgraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

jagraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
yjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
tbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

<NDAHULUAN

ljuan

• Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

kewajiban melipuli saat pengakuan, penen.jan nilafierCcicu, dmorti:sasi, dan

biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

jang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah

termasuk BLUD yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum

dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Laporan keuangan BLUD dalam ha! ini adalah laporan keuangan dalam

rangka penggabungan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah

daerah.

Kebijakan ini mengatur

(a) Akuntansi kewajiban pemerintah daerah termasuk kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan

dari Utang Dalam Negeri dan Uiang Luar Negeri.

(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang
asing.

(c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari
restrukturisasi pinjaman.

(d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang
pemerintah daerah.
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] Akuntansi Kewajiban

Huruf (b), (c), dan (d) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan

khusus dalam kebijakan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

, Kebijakan ini tidak mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.

(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.

(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari

transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing

seperti pada paragraf 3 (b).

(d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

:FINISI _... __ .... . . .

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

p^ngertian :••

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama

umur utang pemerintah daerah.

Aset Tertentu yang memenuhi svarat (Qualifying Asset), selaniutnya

disebut Aset Tertentu adalah_aset yang membutuhkan waktu yang cukup

iama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Biaya^Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung

oien pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.

Pebitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah seiisih kurang antara nilai kini kewajiban (present

value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat

bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum

pasti.

Kewaiiban Kontinjensi adalah :

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya

!•
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Akuntansi Kewajiban

suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya
berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui
karena :

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas
mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis
untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode Garis Lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan

jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah daerah.
Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama

kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang

pemerintah daerah.

Nilai Tercatat (Carrying Amount) Kewcjjban adalah nilai buku kewajiban
yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto
atau premium yang belum diamortisasi.
Obliaasi Daerah adalah surat utang daerah yang berjangka waktu lebih dari
12 (duabelas) bulan dengan kypon dan/atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.

Perhitur.qan Pihak Ketiaa (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada
pihak lain yang disebabkan kedudukan -emerintah daerah sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti-Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), luran Askes, Taspen, dan Taperum.
Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present
value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efekLif
Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur
untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa

pengurangan jumlah utang, dalam bentuk :
(a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan

dengan utang baru; atau

fcijakan Akuntansi No. 10-3 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM



» Akuntansi Kewajiban

(b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah

persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang

dapat berbentuk :

(1) Perubahan jadwal pembayaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau

(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang

jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Sekuritas Utang Pemerintah Daerah adalah surat berharga berupa surat

pengakuan utang oleh pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan dan

mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan,

Surat Perbendaharaan Daerah adalah Surat Utang Daerah yang berjangka

waktu sampai dengan 12 \dc . belas)~W-?-i. Hpnganrpembayaran bunga

,, secara diskonto.

Surat Utang Daerah adalah surat berharga 'yang berupa surat pengakuan

utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diiamin

pembayaran pokok utang dan bunganya oleh pemerintah daerah, sesuai

dengan masa berlakunya.

Tunggakan adalah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas

membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

« penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasiona!

e perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah

• kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya

• kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

O.ASIFIKASI KEWAJIBAN

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan

likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban

Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

lebijakan Akuntansi No. 10 -4 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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^JIBAN JANGKA PENDEK

iuatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
iiharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

jtang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari:

3). Utang Taspen

3). Utang Askes

;). Utang PPh Pusat

j). Utang PPN Pusat

?). Utang Taperum

•). Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

'ada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
ang belum disetorkan !:epada pihak lain harus dicatat pada laporan

'.euangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus

iiserahkan kepada pihak lain sejumiah yang sama dengan jumlah yang
iipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat
saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah

saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jtang Bunga, terdiri dari:

a). Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat

o). Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya

:). Utang Bunga kepada BUMN/BUMD

d). Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan

e). Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya

f). Utang Bunga Luar Negeri

Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat
berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar
negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar

*.
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1 Akuntansi Kewajiban

)arus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari

\ewajiban yang berkaitan.

'engukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas

jemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah daerah dalam bentuk Surat

Jtang Daerah (SUD).

Jtang Pajak, terdiri dari :

a). Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

i>). Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

;). Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari:

a). Utang Bank

b). Utang Obligasi

cV Utang Pemerintah Pusat

d). Utang Pemerintah Provinsi

2). Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

Hilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar
utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua betas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam

kategori Ba$:nn Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian

utang jangka panjang yaug akan jatuh tempo dan harus dibayarkan
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari:

a). Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III

b). Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah dari Pihak III

c). Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

gJangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk
dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut

adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

lan Akuntansi No. 10-6 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM



Akuntansi Kewajiban

pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik

masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada

pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas

jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan

barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

igakuan Utang kepada Pihak Ketiga

Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) pada saat

pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam

perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah^ daerah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi

yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, junviah yang

dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan

berita acara kemajuan pekerjaan.

WAJlBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban

pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak

tanggal pelaporan.

-- Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

(a) Utang Dalam Negeri;

(b) Utang Luar Negeri

Utang Dalam Negeri, terdiri dari:

a). Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

b). Utang Dalam Negeri - Obligasi

*an Akuntansi No. 10 - 7 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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c). Utang Pemerintah Pusat

d). Utang Pemerintah Provinsi

e). Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

GAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

<i Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum

yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai

dengan saat tanggal pelaporan

3) Kej.?dian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (local government-

related events)

4) Kejadian yang diakui pemerintah daerah (local government-acknowledged

events).

GUKURAN KEWAJIBAN

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 pada tanggal

neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah

daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang

tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi

setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan

perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

in Akuntansi No. 10- 8 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMt
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jasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban

srsebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti

;arakteristik dari masing-masing pos.

,AIAN KEWAJIBAN

'enilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang

grsebut yang dapat berbentuk :

.1) Utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt)

,2) Utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (Traded Debt)

3 pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt)

Hilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan

non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang

sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak

perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan

adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international

seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini

oiasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement).

Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat

rnenggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan tarif

bunga tetap. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga variabel,

misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau

dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah daerah

menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif

bunganya diestimasikar secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya

dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

ig pemerintah daerah yang diperjualbelikan (Traded Debt)

Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat

diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban

dari pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk

Ian Akuntansi No. 10-9 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada
harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas
jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode
diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah
daerah.

Utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk
sekuritas utang pemerintah daerah (local government debt securities) yang
dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari
(original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium
yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah daerah yang
dijual sebescr nilai pari,(f*ce) tanpa diskonto ataupun premium harus
dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan hargc
diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh
tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya
akan berkurang.

Sekunfas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh
tempo aiau pelunasan, misalnya Surat Utang Daerah (SUD) baik dalam
bentuk Surat Perbendaharaan Daerah maupun Obligtsi Daerah, harus
dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (face
value) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen
pinjaman pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di
atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan
amcrtisasi atas diskonto atau premium yang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis

lurus.

NYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang- diselesaikan sebelum
jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature)

k, -m -in PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMkan Akuntansi No. 10-10 • r-muvlal
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dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk
penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antjra

harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos
kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying

value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai

penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah

kewajiban dan ekuitas dana yany berhubungan.

Apsbila harga perolehan kembali tidak ^ama dengan nilai tercatat (carrying

value) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang

terkcit, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas

Laooran Keuangan.

NGGAKAN

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan

dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan

atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tayihan yang telah jatuh tempo

namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok

dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah

mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau

serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada

kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah

utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun

informasi tunggakan pemerintah daerah menjadi salah satu informasi yang

menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis

kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
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Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam

Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

ITRUKTURISASI UTANG

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur

harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat

restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang

pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah

pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif

konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap peiiode antara

saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif

yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakar, nilai

tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam

persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.

Be;Jasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan

jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai

dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan

dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga

maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat maka
debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama

dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang

ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos

kewajiban yang berkaitan.
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• Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat
dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa
depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa
depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan
kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh,
debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang
diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini.
Prinsjo yang sama .berlaku un.tuk--pemba-yw, kas masa depan yang
seringkali harus diestimasi.

ighapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh
kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang
debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah
nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah
nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada
paragraf 51 berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah
nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai
debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke

nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 51, serta
mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
teri pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
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i Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan

jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban

tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau

ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan

atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragraf 57 akan menghasilkan perbedaan

antara nilai wajqr dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk

penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan

atas LaporanXeuangan. „

WA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

£RAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah daerah adalah

biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman

dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

(a) bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek

nrfaupun jangka panjang;

(b) amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;

(c) amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, coinmitment fee, dan sebagainya;

.(d)" perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh

hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan

perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus

dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan asei tertentu

tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diauibusikan secara langsung dengan aset

tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset

tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan
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secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman

ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 63.

Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan

langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan

untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila

perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi

pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah daerah. Kesulitan juga

dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber

pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit

untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung

diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professional

judgement\untuk menentukan hal tersebut.

. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan

untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke

aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted

average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan

selama periode pelaporan.

•NYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

i. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang

asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiai, dengan menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

i. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing

antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan

aisu penurunan ekuitas dana periode berjalan.

\ Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan

dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada

periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi

berada dalam beberapa perioae akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs

harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan

perubahan kurs untuk masing-masing periode.
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Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk
jaftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik
kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh

temponya.

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku.

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
tempo.

(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
(1) pengurangan pinjaman;

(2) modifikasi persyaratan utang;

(3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan.

(f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umum utang berdasarkan kreditur.

(g) Biaya pinjaman:

(1) perlakuan oiaya pinjaman;

(2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan

(3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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