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Penyajian Laporan Keuangan

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

wagraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
Lfagraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf

Lnjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
\0ijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

IpENDAHULUAN
I

iTujuan

1 Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk

tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,

antarperiode, maupun antarentitas akuntansi.

2 Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh

pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur

laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan urnum adaiah laporan keuangan yang

ditujukan untuk memcnuhi kebutuhan bersama sebayian besar pengguna

iaporan. Pengakuar. oengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi

spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi

yang khusus.

Ruang Lingkup

4 Laporan keuangan untuk Uijuan umum yang disusun dan disajikan

dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan

pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,

kewajiban, dan ekuitas dana.

5 Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna

adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang
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Penyajian Laporan Keuangan

^emberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi).

I Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau
bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya
seperti laporan tahunan

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah
daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD.
Tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan keuangan BLUD dalam hal ini adalah laporan keuangan dalam
1 rangka pen^jabung^., •:: V>k menyizun laporzn keuangrn porrerintah

daerah.

Basis Akuntansi

7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana.

I Fntitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan
penyajian laporan keuangan dengan menggurakan sepenuhnya basis
akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

DEFINISI

!0- Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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Penyajian Laporan Keuangan

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

gendahara Umum Daerah.

£set adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dkniliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh

oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua oeias) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

mempjarhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya Dada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar: -

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah.

Dana Cadanqan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu

tahun anggaran.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

'iakan Akuntansi No. 01 - 3>i PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM



T Penyajian Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

pemerintah daerah.

jnvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan uan

penge'uaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyeiesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di

antara aua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditprima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
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pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

rnenambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

persangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar

Kembali oleh pemerintah daerah.

penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

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

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

uaerah yang aitentukan oieii walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetapkan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbui karena penjabaran mata uang asing

ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama

satu pericj3 pelaporan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan b3lanja

selama satu periode pelaporan.

Tanggai pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana

bagi hasil.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1- Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu

Kebi''jakan Akuntansi No. 01-5 PEMERINTAHKOTAPAGAR ALAM
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entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

l2 Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

c) menyediakan informasi mengenai sumoer, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entiias pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

13 Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a) aset;

b) kewajiban;

c) ekuitas dana;

d) pendapatan;

Akuntansi No. 01 -6 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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Q) belanja;

<•) transfer;

g) pembiayaan; dan

h) arus kas.

c Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya

memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan

nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas

suatu entitas pelaporan selama satu periode.

16. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para

pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entiias dan penyelolaan

aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian

mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja

keuangan, iaporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain

mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangar. berada

pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18- Komponen-komponen yang terdapai dalam suatu set laporan keuangan

pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Neraca;

c) Laporan Arus Kas; dan

d) Catatan atas Laporan Keuangan.

19> Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas

pelaporan, dalam hal ini pemerintah daerah.

*ebii'iakan Akuntansi No. 01 - 7 PEMFRINTAH KCTA PAGAR ALAM
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fRlJKTUR DAN ISI
ndahuluan

pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada

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

pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan
atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran

kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

sesuai dengan situasi masing-masing.

jdentifikasi Laporan Keuangan

A. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari
jpfnrmasi lainnya dalzmriokumen terbit?n yang sama

11 Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak

untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau

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

membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi

dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam

kebijakan akuntansi ini.

23. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di

samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan

diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoieh

pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

a) nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah;

b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau

gabungan dari beberapa entitas akuntansi;

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan

keuangan;

d) mata uang pelaporan adalah rupiah; dan

e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka

pada laporan keuangan.

fakan Akuntansi No. 01 -8 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM



Penyajian Laporan Keuangan

gerbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran

halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah

pengguna dalam memahami laporan keuangan.

, Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi

disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat

diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka

diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

periode Pelaporan

11 Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
ualam situasi teitentu, tanggal laporan suatu entitas bcrubah dan

laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih

panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan

mengungkapkan informasi berikut:

s) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahv/a jumlah-jumlah kcmparatif untuk laporan tertentu seperti

I arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

:7 Dalam*situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal

pelaporannya, misainya sehubungan dengan adanya perubahan tahun

anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal peiaporan a3alah pentjng

agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlan yang disajikan untuk periode

sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

IePat Waktu

28- Kagunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagipengguna dalam suatu periode tertentu seteiait ianggal pelaporan.

Faktor-faktor yang dihadapi sepeiii kompleksitas operasi suatu entitas

Pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan

Pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

ka" Akuntansi No. 01 -9 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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fl0ran Realisasi Anggaran

laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yangmenunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-
unsur sebagai berikut:

a) pendapatan;

b) belanja;

c) transfer;

d) surplus/defisit;

j e) pembiayaan;

f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,

32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan

perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya.

j3. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat .hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,

sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan

realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

I

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu.

Akuntansi No. 01 -10 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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,asifikasi
Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan

l(ewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

dalam neraca.

•5 Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan

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

tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima

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

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

barang yang akan digunakan oalam menjaiankan kegiatan pemerintahan,

perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam

neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan

digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan

untuk keperluan jangka panjang.

38. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas

akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal'penyele^ian aset

nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.

^- Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek;

c) piutang pajak dan bukan pajak;

Id) persediaan;

e) investasi jangka panjang;

f) aset tetap;

g) kewajiban jangka pendek;

:
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%h) kewajiban jangka panjang;
-j) ekuitas dana.

Prrnasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan
Sangan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun
I dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang

disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi
entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut,
bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

|41 Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas
Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

42. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
(a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, pihak terkait, uang

muka, dan jumlah lainnya;

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

(c)aset tetap diklasifikasikan berdasarkan keiompok sesuai dengan
kebijaks . yang mengatur tentang aset tetap;

(d) dana cadanganxliklasifikasikan sesuai dengan peruntukkannya;
(e) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar,

ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
(f) pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan

daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas
43. 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. Laporan arus kas disusun oleh
entitas pelaporan.
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Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

Qperasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

> penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan

arus kas diatur dalam kebijakan akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

fa Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan

sebagai berikut:

a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

regional/ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) 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;

e) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f) 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

ateu analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula
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dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah
naerah 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.

Penyajian Kebiiakt.r!-kcbijakan Akuntansi
50. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan

hal-hal berikut ini:

a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi
diterapkan cleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangati.

51. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis penyukuran yang
digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila
lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat
mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran

tersebut.

52 Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan,
manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat
membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin
dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
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djpertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
sebagai berikut:

a) Pengakuan pendapatan;

b) Pengakuan belanja;

c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

d) Investasi;

e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
berwujud;

f) Kontrak-kontrak konstruksi;

g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

h) Kemitraan dengan pihak ketiga;

i) Biaya penelitian dan pengembar.gsn; - -

j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
k) Dana cadangan;

I) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

53. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat
kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi
untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib
(nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan
akuntansi terhadap selisih kurs.

54. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang
disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu,
perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang
tidak diatur dalam kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
55. Suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal

berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari
laporan keuangan, yaitu:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana
entitas tersebut beroperasi;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
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c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.
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