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WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 29 a TAHUN 2009 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

bahwa sehubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah Kata 
Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sebagai penyesuaian atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu 
melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali rnenqenai 
Kebijakan Akuntansi Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota 
Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

3 

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota 
Mojokerto; 

5. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung- 
jawaban berupa laporan keuangan ; 

6. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan ; 

7. Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan yang ditetapkan dengan 
tujuan mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan 
Pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 
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Pasal 2 

( 1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pad a Pemerintah 
Kata dalam menyusun dan rnenyajikan laporan keuangan, wajib 

berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Daerah. 

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur 
lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

BAB II 

PENUTUP 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto 
Nomor 17b Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun- 
dangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 10 Agustus 2009 

'WA KOTA MOJOKERTO 

ttd 

AIBDUL GANI SOIE ARTO O 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 10 Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd 

r .. .SUV' TINO .. MSii .. 
P emb iirrn Utam a fivhida 

NI I?. 1180 11711 846 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 22a/G 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

Tujuan dan Ruang Lingkup 

NOMOR 

TANGGAL: 

BABI 
PENDAHULUAN 

29 a TAHUN 2009 

10 AGUSTUS 2009 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaparan 

keuangan Pemerintah Kata Majakerta untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periade. 

Ruang lingkup 

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh 

pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laparan keuangan Pemerintah 

Kata Majakerta yang meliputi : 

a. Peranan dan tujuan pelaparan keuangan; 

b. Entitas pelaparan keuangan; 

c. Dasar hukum pelaparan keuangan; 

d. Asumsi dasar; 

e. Karakteristik kualitatif laparan keuangan; 

f. Kendala informasi yang relevan dan andal; 

g. Prinsip akuntansi dan pelaparan keuangan; 

h. Jenis laparan keuangan; 

i. Definisi unsur laparan keuangan; 

J. Pengakuan unsur laporan keuangan; 

k. Pengukuran unsur laparan keuangan; dan 

I. Pengungkapan laparan keuangan. 
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Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 

Peranan pelaporan keuangan 

3. Laparan keuangan Pemerintah Kata Majakerta disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan aleh 

Pemerintah Kata Majakerta selama satu periode pelaporan. Laparan keuangan 

Pemerintah Kata Mojokerto terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 

pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, 

menilai kandisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kata Majakerta, 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

4. Pemerintah Kata Mojakerta mempunyai kewajiban untuk melaparkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periade pelaparan untuk kepentingan: 

• Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelalaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada Pemerintah Kata Majakerta dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik. 

• Manajemen 

Membantu para pengguna laparan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan suatu Pemerintah Kata Majakerta dalam periade pelaparan sehingga 

memudahkan fungsi perencanaan, pengelalaan dan pengendalian atas seluruh 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kata Mojokerto untuk kepentingan 

masyarakat. 

• Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kata 

Majakerta dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

• Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna laparan untuk mengetahui apakah penerimaan 

Pemerintah Kata Majakerta pada periade laparan cukup untuk membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang 

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 
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Tujuan pelaporan keuangan 

5. Pelaparan keuangan Pemerintah Kata Mojokerto menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laparan dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan masalah ekonorni, sosial, maupun palitik dengan : 

• Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periade berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran, 

• Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekanami 

dan alakasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan, 

• Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekanami yang digunakan 

dalam kegiatan Pemerintah Kata Mojokerto serta hasil- hasil yang telah dicapai, 

• Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kata Mojokerto 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 

• Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kandisi Pemerintah Kata 

Majakerta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, 

• Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kata 

Mojokerto, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periade laparan. 

6. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laparan keuangan Pemerintah Kata Majakerta 

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, 

ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kata Majakerta. 

Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

7. Entitas pelaparan adalah unit Pemerintah Kata Majakerta yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laparan keuangan. 

8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan 

aleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laparan keuangan 

untuk digabungkan pada entitas pelaparan. Entitas akuntansi di lingkungan 

Pemerintah Kata Majakerta adalah : 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Dinas Kesehatan 

c. Dinas Pekerjaan Umum 

d. Dinas Perhubungan, Kamunikasi dan lnformatika 

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
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f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

g. Dinas Sosial 

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

k. Dinas Pertanian 

I. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

m. Sekretariat DPRD 

n. Badan Perencanaan Pembangunan 

o. lnspektorat 

p. Badan Kepegawaian 

q. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

r. Sadan Penelitian dan Pengembangan 

s. Sadan Pemberdayaan Masyarakat 

t. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

u. Kantor Satuan Palisi Pamong Praja 

v. Kantor Lingkungan Hidup 

w. Kantor Perpustakaan dan Arsip 

x. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

y. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

z. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

aa. Sagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

bb. Sagian Hukum dan Perundang-undangan 

cc. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

dd. Bagian Administrasi Perekonomian 

ee. Bagian Administrasi Pembangunan 

ff. Bagian Umum 

gg. Sagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

hh. Kecamatan Magersari 

ii. Kecamatan Prajurit Kulon 

Jenis Laporan Keuangan 
9. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto terdiri dari : 

• Laporan Realisasi Anggaran 

• Neraca 

• Laporan Arus Kas 

• Catatan atas Laporan Keuangan 
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10. Laporan keuangan entitas akuntansi terdiri dari : 

• Laporan Realisasi Anggaran 

• Neraca 

• Catatan atas Laporan Keuangan 

11. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Mojokerto merupakan laporan yang 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang 

dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang menggambarkan perbandingan antara 

realisasi dan anggarannya dalam satu periode. 

12. Neraca Kota Mojokerto merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

pemerintah Kota Mojokerto mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. 

13. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode serta saldo kas pada tanggal 

pelaporan 

14. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar 

terinci nilai suatu pos yang disajikan dalam lapiran realisasi anggaran, neraca, dan 

laporan arus kas. 

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
15. Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, antara lain : 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

• Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

• Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

• Undang Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja lnstansi Pemerintah; 
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• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Meneteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. 

• Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Asumsi Dasar 
16. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar 

kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari : 

a. Kemandirian entitas; 

b. Kesinambungan entitas; dan 

c. Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

Kemandirian entitas 

17. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Kata Mojokerto 

sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri 

dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laparan keuangan, sehingga tidak terjadi 

kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi 

terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun 

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. 

18. Entitas bertanggung jawab atas pengelalaan aset dan sumber daya di luar neraca 

untuk kepentingan yurisdiksi tugas pakaknya, termasuk atas kehilangan atau 

kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat 

pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

Kesinambungan entitas 

19. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto disusun dengan asumsi bahwa 

Pemerintah Kota Mojokerto akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk 

melakukan likuidasi. 

Keterukuran dalam Satuan Uang 
20. Laporan keuangan Pemerintah Kata Mojokerta harus menyajikan setiap kegiatan yang 

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan 

dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 
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Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
21. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran narmatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

22. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat narmatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan Pemerintah Kata Mojokerto dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki : 

• Relevan; 

• Andal; 

• Dapat dibandingkan; dan 

• Dapat dipahami. 

A. Relevan 

Laporan keuangan Pemerintah Kata Mojokerto dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laparan 

dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa 

depan dan menegaskan atau mengareksi hasil evaluasi pengguna laparan di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunanya. lnformasi yang relevan harus : 

• Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan 

keuangan Pemerintah Kata Mojokerto harus memuat informasi yang 

memungkinkan pengguna laparan untuk menegaskan atau mengareksi 

ekspektasinya di masa lalu; 

• Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laparan keuangan 

harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laparan untuk 

memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 

kejadian masa kini; 

• Tepat waktu, artinya bahwa laparan keuangan Pemerintah Kata Mojokerto 

harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk 

pembuatan keputusan pengguna laparan; dan 

• Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kata 

Majakerta harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup 

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan 

pengguna laparan. 

B. Andal 

lnformasi dalam laparan keuangan Pemerintah Kata Mojokerto harus bebas dari 

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan 

secara jujur, serta dapat diverifikasi. lnformasi akuntansi yang relevan, tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi 
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tersebut secara potensial dapat menyesatkan. lnformasi yang andal harus memenuhi 

karakteristik : 

• Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto 

harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

• Dapat diverifikasi (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah 

Kota Mojokerto harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila 

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

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

• Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus 

memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan 

tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. 

C. Dapat Dibandingkan 

lnformasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto akan 

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 

internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 

dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. Perubahan penerapan kebijakan akuntansi dilakukan apabila 

diyakini bahwa perubahan tersebut lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang 

sekarang diterapkan. Perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada 

periode terjadinya perubahan tersebut. 

D. Dapat Dipahami 

lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh 

pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 

operasi Pemerintah Kota Mojokerto, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk 

mempelajari informasi yang dimaksud. 
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Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

24. Prinsip akuntansi dan pelaparan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

harus dipahami dan ditaati aleh penyelenggara akuntansi dan pelaparan keuangan 

Pemerintah Kata Majakerta dalam melakukan kegiatannya, serta aleh pengguna 

laparan dalam memahami laparan keuangan yang disajikan. 

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan Pemerintah Kata Majakerta : 

a. Basis akuntansi; 

b. Prinsip nilai peralehan; 

c. Prinsip realisasi; 

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas; 

e. Prinsip periadisitas; 

f. Prinsip kansistensi; 

g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 

h. Prinsip penyajian wajar. 

Basis akuntansi 

25. Basis akuntansi yang digunakan dalam laparan keuangan Pemerintah Kata 

Majakerta, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

dalam Laparan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana dalam Neraca. 

26. Basis kas untuk Laparan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas daerah, 

serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

rekening kas daerah. 

27. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan aleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan, melalui terbitnya SP2D Ganti Uang. 

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

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kandisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kata Majakerta tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. 
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Prinsip nilai perolehan (historical cost principle) 

29. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan 

(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat 

sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di 

masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto. 

30. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena 

nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 

Prinsip realisasi (realization principle) 

31. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melaui APBD selama suatu 

tahun anggaran, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode 

tahun anggaran dimaksud. 

Prinsip substansi mengungguli formalitas (substance Over form principle) 

32. lnformasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

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

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

hanya mengikuti aspek formalitasnya.Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain 

tidak konsistenlberbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus 

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Prinsip periodisitas (periodicity principle) 

33. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dapat 

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 

34. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun 

periode semesteran juga diperkenankan. 

Prinsip konsistensi (consistency principle) 

35. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh Pemerintah Kota Mojokerto (prinsip konsistensi internal). Hal 

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke 

metode akuntansi yang lain. 

36. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 

diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh 

dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam 

Catatan atas La po ran Keuangan. 
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Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure principle) 

37. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. lnformasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 

Prinsip penyajian wajar (fair presentation principle) 

38. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus menyajikan dengan wajar 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

39. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kota 

Mojokerto diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan 

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati- 

hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset 

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak 

dinyatakan terlalu rendah. 

Kendala lnformasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal 
40. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak 

memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang 

relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto sebagai akibat 

adanya keterbatasan atau karena alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan 

kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu : 

• Materialitas; 

• Pertimbangan biaya dan manfaat; dan 

• Keseimbangan an tar karakteristik kualitatif. 

Materialitas 

41. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto walaupun idealnya memuat segala 

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 

materialitas. 

lnformasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 

dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan 

yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. 
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' tJertimbangan biaya dan manfaat 

42. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan 

Pemerintah Kota Mojokerto, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk 

penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kota 

Mojokerto tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya penyusunannya. 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif 

43. Keseimbangan ·antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi 

oleh laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. Kepentingan relatif antar 

karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan 

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut 

merupakan masalah pertimbangan profesional. 
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BAB II 

PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENGUNGKAPAN UNSUR LAPORAN 

KEUANGAN 

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 
1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian/peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 

bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, 

dan pendapatan sebagaimana akan termuat pada laparan keuangan Pemerintah Kata 

Mojokerto, 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pas-pas laporan 

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian/peristiwa terkait. 

2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian/peristiwa untuk diakui 

1.2.1 Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonorni yang berkaitan dengan 

kejadian/peristiwa tersebut akan keluar dari atau masuk ke dalam entitas 

Pemerintah Kata Mojokerto. 

1.2.2 Kejadian/peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau 

dapat diestimasi dengan andal. 

1.2.3 Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria 

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. 

Probabilitas manfaat ekonomi 

3. Kansep probabilitas ini terkait dengan kriteria pengakuan pendapatan. Pengkajian 

derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonorni masa depan dilakukan 

atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laparan keuangan 

daerah. 

Keandalan pengukuran 

4. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 

kejadian/peristiwa yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya 

pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran 

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

transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laparan keuangan. 

5. Penundaan pengakuan suatu pas atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria 

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

di masa mendatang. 
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Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 
6. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan 

setiap pos ke dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan 

daerah menggunakan nilai historis 

7. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan 
8. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan catatan atas laporan keuangan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 

Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Aset 
9. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah 

Kota Mojokerto sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi/sosial di masa depan diharapkan diharapkan dapat diperoleh baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dengan satuan uang, termasuk 

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

10. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomis /sosial masa depan diperoleh oleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal 

11. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. 

Aset Lancar 

12. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi 

kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. 

13. Aset lancar meliputi : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan 

persediaan. 

Kas dan setara kas 

14. Kas adalah alat pembayaran sah (uang tunai dan saldo simpanan di bank) yang setiap 

saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah. 

15. Kas meliputi saldo Kas Pemerintah Daerah yang berada pada rekening kas daerah 

pada bank-bank yang ditunjuk, saldo kas tunai yang ada di Bendaharawan Umum 

Daerah dan saldo kas tunai di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 

pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

16. Termasuk setara kas adalah deposito yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan. 

17. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing 

maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bl pada tanggal transaksi. Pada akhir 
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tahun kas dan bank dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs 

tengah Bl pada tanggal neraca. 

18. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun 

catatan atas laporan keuangan adalah atas penyajin kas dan setara kas adalah : 

• Rincian jumlah kas di BUD dan/atau Kas Daerah. 

• Klasifikasi dan jumlah masing-masing kas di BUD/Kas Daerah serta kas di 

bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang masih harus 

dipertanggungjawabkan. 

Piutang 
19. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat 

dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. 

20. Piutang terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, dan piutang lain-lain. 

21. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan 

diterima. 

22. Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dalam laporan 

keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan 

antara lain : 

• Klasifikasi piutang pajak menurut umur, 

• Klasifikasi piutang pajak menurut debitur 

Persediaan 

23. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah (bahan pakai 

habis), dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan merupakan aset yang berwujud : 

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan 

operasional pemerintah daerah (bahan pakai habis); 

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi 

(bahan baku); 

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat; 

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam 

rangka kepemerintahan. 

24. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

25. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 
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26. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang 

belum terjual atau terpakai, yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik 

persediaan. 

27. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan 

dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak 

dimasukkan sebagai persediaan. 

28. Persediaan disajikan sebesar : 

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir 

diperoleh, termasuk barang persediaan yang mempunyai nilai nominal terdiri dari 

karcis pajak daerah, karcis retribusi daerah dan karcis pendapatan lainnya YE.!J9. 

masih ber/aku pada tahun anggaran yang akan datang. 

Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 

29. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangRutan, biaya 

penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 

perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi 

biaya persediaan. 

30. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara 

lainnya seperti donasi. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, nilai 

pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. 

31. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan persediaan dilaporan 

keuangan antara lain rincian/ klasifikasi persediaan, jumlah masing-masing klasifikasi 

persediaan dan kondisi persediaan. 

lnvestasi 

32. lnvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti 

bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

lnvestasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. 

33. lnvestasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. lnvestasi jangka 

pendek antara lain deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 

(duabelas) dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits), 

pembelian surat utang negara (SUN) jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 
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34. lnvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 

12 (dua belas) bulan. lnvestasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan 

dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. 

35. lnvestasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. lnvestasi 

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 

berkelanjutan, antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi 

permanen lainnya. lnvestasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimilki secara tidak berkelanjutan, antara lain investasi dalam surat 

utang negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan, dan dana yang 

disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal 

kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan investasi non permanen 

lainnya. 

36. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas 

pemerintah daerah, dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi 

anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui 

sebagi pengeluaran pembiayaan 

37. lnvestasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi adalah seluruh 

biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi termasuk 

komisi perantara jual beli, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar 

modal 

38. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai 

investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar 

investasi tersebut apabila harga perolehannya tidak ada, yaitu sebesar harga pasar. 

39. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

40. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu : 

• Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Pengasilan atas 

investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterimadan tidak 

mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum terkait. Metode ini 

digunakan untuk kepemilikan kurang dari 20 %. 

• Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar harga perolehannya dan 

ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tangal 

perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham akan mengurangi 

investasi. Metode ini digunakan untuk kepemilikan lebih dari 50 %, atau 

kepemilikan 50 % ke bawah tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atas investasi. 

• Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan untuk kepemilikan yang 

bersifat non permanen. 
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41. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, 

bunga obligasi dan deviden tunai (cash deviden) dicatat sebagai pendapatan. 

42. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah 

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. 

43. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas 

Pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi 

anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui 

sebagai penerimaan pembiayaan. 

44. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain: 

• Rincian/klasifikasi investasi jangka panjang dan jumlah masing-masing klasifikasi 

terse but. 

• Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka 

panjang. 

• Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan penurunan 

terse but. 

Aset tetap 

45. Aset tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. 

46. Aset tetap terdiri dari : 

• Tanah 

• Peralatan dan mesin 

• Gedung dan bangunan 

• Jalan, irigasi, dan Jaringan 

• Aset tetap lainnya 

• Konstruksi dalam pengerjaan 

47. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu aset. 

48. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi 

dalam operasi pemerintah, seperti bahan (material) dan perlengkapan (supplies). 

49. Aset tetap diakui bila telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau 

pada saat penguasaannya berpindah. 

50. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan 

pada nilai wajar pada saat perolehan. 
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51. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, 

termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. 

52. Bila perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya 

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya 

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan 

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 

terse but. 

53. Pengeluaran yang dikapitalisasi dirinci sebagai berikut: 

a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya 

pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan; 

b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap dipakai meliputi harga barang, ongkos 

angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama uji coba; 

c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi: 

• Dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak 

ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan; 

• Dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung 

sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan. 

d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi: 

• Dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak 

ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; 

• Dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung 

sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan, biaya 

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 

e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi: 

• Dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak 

ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, 

biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang 

diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; 

• Dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung 

sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya 

pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang 

diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. 
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f. Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/harga beli, 

ongkos angkut dan biaya asuransi. 

g. Pembangunan aset tetap lainnya meliputi: 

• Dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak 

ditambah biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan. 

• Dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung 

sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan. 

54. Aset tetap yang diperoleh dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset 

tetap tersebut diperoleh. 

55. Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap 

yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pas semacam itu diukur berdasarkan 

nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas 

setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang 

ditransfer/diserahkan. 

56. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang 

memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap 

juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam 

keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. 

Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas 

aset yang dilepas. 

57. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan 

ditntukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 

perbandingan nilai wajarmasing-masing aset bersangkutan. 

58. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa datang 

dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, standar kinerja ditambahkan 

(dikapitalisasi) dalam nilai tercatat aset yang bersangkutan 

59. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan 

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, dan perbaikan 

(rehabilitasi, renovasi dan restorasi). 

60. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp300.00,00 

(tiga ratus ribu rupiah) ke atas. 

b. Pengeluaran untuk pembangunan/rehabilitasi/perbaikan gedung, bangunan dan 

mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

yang menambah umur ekonomis, namun tidak berlaku untuk pemeliharaan yang 

sifatnya mempercantik atau menambah aksesoris gedung/bangunan/mesin. 
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61. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu 

periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan 

dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut 

selesai dan siap dipakai. 

62. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya 

dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 

selesai. 

63. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan 

dengan aset tersebut akan diperoleh; 

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

64. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika 

kriteria berikut ini terpenuhi: 

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan siap digunakan; dan 

b. Dapat memberikan manfaaUjasa sesuai dengan tujuan perolehan; 

65. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 

66. Konstruksi dalam pengerjaan yang diiayai dengan pinjaman, maka biaya pinjaman 

yang meliputi biaya unga dan pinjaman lainnya yang timbul selama masa konstruksi 

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat 

diidentifikasikan dengan handal. 

67. Aset tetap dihapuskan dari pembukuan apabila dijual, rusak berat, usang, hilang dan 

sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Walikota. 

68. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi 

definisi aset tetap, sebelum ada SK Penghapusan oleh Walikota harus dipindahkan ke 

pos aset lainnya sebesar nilai tercatatnya. 

69. Didalam laporan keuangan, aset tetap disajikan sebesar nilai bersih, yaitu nilai yang 

telah dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud dikurangi dengan penyusutan 

(apabila ada), dan disajikan rincian serta klasifikasinya dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

70. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka 

perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga 

diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. 

71. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam pelaporan aset tetap antara lain adalah 

• rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan (jika ada), mutasi aset tetap 

lainnya. 
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• lnformasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa 

manfaat, dan tarif penyusutan. 

72. Dalam tahap awal implementasi sistem akuntansi keuangan daerah ini, Pemerintah 

Kota Mojokerto belum mengimplementasikan mengenai penyusutan atas aset tetap 
serta belum menetapkan umum teknis aset tetap. 

73. lnformasi yang harus diungkapkan mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir 

periode akuntansi : 

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan 

jangka waktu penyelesaiannya; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

Dana Cadangan 

7 4. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 

anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

75. Dana cadangan diakui pada periode berjalan berdasarkan jumlah pembiayaan yang 

berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa 

pengeluaran transfer ke dana cadangan. 

76. Dalam laporan keuangan, dana cadangan disajikan sebesar akumulasi dana yang 

diperoleh dari pembentukannya ditambah dengan hasil yang diperoleh dari dana 

cadangan dimaksud, dan disajikan rincian serta klasifikasinya dalam catatan atas 

la po ran keuangan. 

Aset Lainnya 

77. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan, 

· 78. Aset lainnya terdiri dari piutang penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, 

tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. 

79. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang telah diakui dalam peiode berjalan dengan harga nominal dari 

kontrak penjualan aktiva. 

80. BOT (kemitraan dengan pihak ketiga) diakui berdasarkan harga perolehan pada saat 

bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun. 

81. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan aset lainnya di laporan 

keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah antara lain klasifikasi tagihan berdasarkan nama debitur. 
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Pengakuan, Pengukuran, dan Penqunqkapan Kewajiban 
82. Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. 

83. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal neraca 

84. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban 

timbul 

85. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

Kewajiban jangka pendek 

86. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam 

waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

87. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang 

PFK, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya. 

88. Utang bunga harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, 

setiap akhir periode pelaporan diakui sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 

89. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui sebesar PFK yang belum disetorkan 

kepada pihak lain pada akhir periode pelaporan. 

90. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah 

jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

91. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam 

kategori diatas, termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang 

masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. 

Kewajiban jangka panjang 

92. Kewajiban jangka panjang adalah Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

93. Hal-hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kewajiban adalah : 

• Jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diklasifikasikan berdasarkan 

pemberi pinjaman 

• Bunga pinjaman terhutang dan pada periode berjalan dan tingkat suku bunga yang 

berlaku 

• Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur hutang 
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Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Ekuitas Dana 
94. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih 

antara jumlah aset dan jumlah kewajiban. 

95. Ekuitas dana terdiri dari atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas 

dana cadangan. 

96. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara nilai aset lancar dengan nilai hutang lancar, 

yang terdiri dari ekuitas dana lancar SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, 

dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek 

97. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam 

dalam investasi jangka panjang aset tetap dan aset lainnya dikurangi kewajiban jangka 

panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka 

panjang, diinvestasikan dalan aset tetap, diinvestasikan dalam ast lainnya, dan dan 

yang harus disediakan untuk utang jangka panjang. 

98. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang 

dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan daerah. 

Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan 

Pendapatan 

99. Pendapatan adalah penerimaan Pemerintah Daerah yang menambah ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

100. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 

101. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran) 

102. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan 

pendapatan pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 

103. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas 

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan 

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 

104. Koreksi atau pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas 

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai 

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian 

terse but. 
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Belanja 
105. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah. 

106. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 

107. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkah oleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan. 

108. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada 

periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang 

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja 

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 

109. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

Pembiayaan 

110. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima 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. 

111. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah. 

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas brute 

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Daerah. 

c. Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 

d. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA 

e. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. 

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah daerah 

merupakan penambahan Dana Cadangan. 

f. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode 

pelaporan. 

g. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode 

pelaporan. 

h. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan 

dicatat dalam pos Surplus/Defisit. 
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i. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah 

dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank 

sentral pada tanggal transaksi. 

j. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa 

harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai 

barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi 

semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan laporan 

keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai 

bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima. Conteh transaksi 

berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, 

dan jasa konsultasi. 

Laporan Aliran Kas 
112. Laporan aliran kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas 

masuk, aliran kas keluar dari Pemerintah kota Mojokerto selama periode akuntansi, 

serta saldo kas pada awal dan akhir periode akuntansi. 

113. Aliran kas bersih dari aktifitas operasi mencerminkan kemampuan dalam 

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktifitas operasional. 

114. Aliran kas disajikan ke dalam kelompok aktifitas operasi, akitifitas investasi dan 

aktifitas pembiayaan. 

Aliran kas dari aktifitas operasi 

115. Aktifitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk 

kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. 

116. Aliran kas masuk dari aktifitas operasi terdiri dari penerimaan : 

a. Pendapatan asli daerah 

b. Pendapatan dari dana perimbangan 

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

117. Ali ran kas keluar dari aktifitas operasi terdiri dari pengeluaran : 

• Belanja pegawai 

• Belanja barang dan jasa 

• Belanja modal 

• Belanja bunga 

• Belanja subsidi 

• Belanja hibah 

• Belanja bantuan sosial 

• Belanja bagi hasil 

• Belanja bantuan keuangan 
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Aliran kas dari aktifitas investasi 

118. Aktifitas investasi adalah perolehan atau pelepasan investasi jangka panjang, aset 

tetap, dana cadangan dan aset lain-lain. 

119. Aliran kas masuk dari aktifitas investasi, meliputi : penjualan investasi jangka panjang ( 
saham, obligasi ), penjualan aset tetap. 

120. Aliran kas keluar dari aktifitas investasi, meliputi belanja modal, penyertaan modal 

(investasi). 

Aliran Kas dari Aktifitas Pembiayaan 

121. Aliran kas dari aktifitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber 

dana dari kewajiban dan ekuitas dana. 

122. Aliran kas masuk dari aktifitas pembiayaan terdiri dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) 

b. Pencairan dana cadangan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

f. Penerimaan piutang daerah 

123. Aliran kas keluaran dari aktifitas pembiayaan terdiri dari : 

a. Pembentukan dana cadangan 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

c. Pembayaran pokok utang 

d. Pemberian pinjaman daerah 

124. Penyajian laporan aliran kas dapat dilakukan dengan metode langsung maupun tidak 

langsung atau berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi 

pemerintah daerah. 

Koreksi Akuntansi 

Kesalahan 

125. Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang 

signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan 

126. Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, 

kesalahan penerapan standar akuntansi, atau kesalahan penggunaan fakta-fakta yang 

ada. 

127. Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya 

terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus 

diungkapkan serta dijelaskan alasannya di dalam laporan keuangan dan dikoreksi 

sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana. 
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128. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam 

penyajian pelaporan keuangan. 

129. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak 

memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan akuntansi yang bersangkutan. 

Perubahan akuntansi 

130. Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode 

sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan 

keuangan. 

131. Perubahan akuntansi dapat disebabkan oleh adanya perubahan standar akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, atau perubahan entitas akuntansi. 

132. Perubahan standar akuntansi adalah perubahan penerapan standar akuntansi yang 

secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. 

133. Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan 

adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian 

pelaporan keuangan. 

134. Pengaruh perubahan estimasi akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya 

perubahan tersebut. 

135. Pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu dinyatakan kembali dalam penyajian 

laporan keuangan periode sebelumnya tetapi cukup dinyatakan pada periode 

terjadinya perubahan tersebut. 

'WA IKOTA MOJOKERTO 

ttd 

AIB .U GAN .SOE ARlONO 


