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Akuntansi Belanja

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07

AKUNTANSI BELANJA

tgraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
Lgraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
Ljelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Lbij3kan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Udahuluan

frujuan
11, Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimar.a ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

12. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan belanja.

(Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

I Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD,
termasuk BLUD, tidak termasuk perusahaan daerah.
Laporan keuangan BLUD dalam hal ini adalah laporan keuangan dalam
rangka penggabungan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah
daerah.

DEFINISI

5- Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
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Akuntansi Belanja

^angkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
-nierintah daerah.
'.r.* Psndaoatan dan Bnhnja nasrah (APBD) adalah rencana
^Tngan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
RaKyat Daerah.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaks, dan
^aTainnya pada saa. kas atau setara kas di.erima atau dibayarkan.
L-. ,T... Ilmum DaerahJBLUpi adalah instansi di lingkungan
^erintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
lasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
dJdasarkanpadaprinsipei.siensidar.F^uV'ivita^ - " ~
Kas Daerah adaiah tempat penyimpanan uang daerah yang diientukan oleh
i^Tuntuk menampung - seluruh penerimaan uan pengebaran
Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
H^ninn Kas Umum Dae.rah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh waliko.a untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

USIFIKASI BELANJA

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
• urusan pemerintahan daerah;

• organisasi;
• program dan kegiatan; dan

• kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
• jenis;

• obyek; dan

• rincian obyek belanja.

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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Akuntansi Belanja

'sjfikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari
Lnja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

\$s\fikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :
:pendidikan;
kesehatan;

pekerjaan umum;
perumahan rakyat;
penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

ecrhubunga-r; - - - -

lingkungan hidup;

pertananan;

kependudukan dan cataten sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

sosial;

keienagakerjaan;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal;

r-ebudayaan;

kepemudaan dan olahraga;

kesatuan bangs* dan politik dalam negeri;
oionomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
p°rangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

ketzhanan pangan;

pemberdayaan masyarakat dan desa;

statistik;

kearsipan;

komunikasi dan informatika; dan

perpustakaan.
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Akuntansi Belanja

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
, pertanian;

, kehutanan;

t energi dan sumber daya mineral;

, pariwisata;

t kelautan dan perikanan;

. perdagangan;

, jndustri; dan

, ketransmigrasian.

i Belanja menurut urusan pemenntahan yang penanganannya dalam.
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

I perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

\l Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

13. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

|«. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung
dan belanja langsung.

|'5. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan.

I'6' Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

'1?- Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari:

• belanja p'egawai;

kanAI , ... n7 . PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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Akuntansi Belanja

belanja bunga;

belanja subsidi;

, belanja hibah;

, belanja bantuan sosial;
, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan

desa;

, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa; dan

. belanja tidak terduga.

1 Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri
dari:

• belanja pegawai;

• belanja barang dan jasa;

» belanja modal;
«

i Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Beianja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah
tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan Iain-Iain
pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 tahun
2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No.
24 tahun 2005, maka entitas akuntansf/pelaporan harus membuat konversi
untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).
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Akuntansi Belanja

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi

ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

I Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

berwujud dan aset tak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah.

3. Transfer keluar adaiah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelapojan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke

kabupaten/kota, ataij dari kabupaten/kota ke provinsi.

Ngakuan

M Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD, dan PPKD setelah

dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing

transaksi yang terjadi di SKPD, dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh pengguna anggaran.

ualam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui bila penurunan

Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva

ztau peningkatan kewajiban telah terjadi karena basis akuntansi yang
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Akuntansi Belanja

Ijgunakan adalah basis akrual sehingga belanja diakui pada saat
trjadinya bukan pada saat dikeluarkannya kas atau setara kas. Dengan
JLrnikian apabila belanja Badan Layanan Umum Daerah tersebut akan
hjakui sebagai belanja pemerintah daerah maka harus dilakukan
Lgnyesuaian ke basis kas berhubung adanya perbedaan dalam basis
hkuntansi yang digunakan.
\fata cara penyesuaian belanja dari basis akrual ke basis kas secara
flebih lanjut akan diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi untuk
jBadan Layanan Umum Daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalani dokumen angga.an.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja pada periode yang sama. Apabila diierima pada periode
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Iain-Iain
PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk rnemenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan
untuk keperluan pengendalian bagi manaj.^men dengan cara yang
memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. , - .

IT

IERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN

[pELANJA MODAL
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal
(nantinya akan menjadi aset tetap) jika rnemenuhi seluruh kriteria
sebagai berikut:
(a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
(b) Perolehan barang tersebut untuk operasionai dan pelayanan, serta

tidak untuk dijual

akan Akuntansi No. 07 - 7
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Akuntansi Belanja

Uj- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

ij) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan
ie) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk

dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.

LaKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika rnemenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas baranq/aset tetap yang dipelihara :
a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b. bertambah umur el-.onomis, dan/atau

c. bertambah volume, dan/atau

d. bertambah kapasiias produksi, dan/atau
e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset
tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.

|35. Baiasan minimal kapitalisasi aset tetap belanja pemeliharaan adalah
sebagai berikut:

(a) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih
dari Rp. 500.000,00 (limaratusribu rupiah)

(b) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau
lebih dari Rp. 5.000.000,00 (nmajuta rupiah)

(c) Belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan sama dengan atau
lebih dari Rp. 20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah)

(d) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sama dengan atau lebih
dari Rp. 500.000,00 (limaratusribu rupiah)

Njakan Akuntansi No. 07- 8
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Akuntansi Belanja

^MJA HIBAH
gelanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam

bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

I kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah.

j Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa

dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada

pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

3. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan

: penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

3. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.

<!• Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar ur.v ti.

#. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk

menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah

atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

p-ANJA BANTUAN SOSIAL
P'-Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian

bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau

barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
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Akuntansi Belanja

pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang

atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai

yang dikeluarkan.

Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak

mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah.

: Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat

diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap tahun anggaran.

Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

•cLANJA BAGI HASIL

•: Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila

pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai

yang harus dibayar.

Kemudian di-reve-rse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi

belanja bagi has.i, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

CLANJA BANTUAN KEUANGAN

: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui

sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

??.ntuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan

keuangan.
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Akuntansi Belanja

M^JA TIDAK TERDUGA

gelanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui

sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup.

ffjGUKURAN

; Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

|>;NGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

(a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

tahun anggaran.

(b) Penjelasan sebab-sebab ti'dak terserapnya target realisasi belanja

daerah.

(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang

dldasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No.

59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada

PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Ipkan Akuntansi No. 07 -11 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM


