
B' ||ur<,,,tur ,1|lAM

WALIKOTA SABANG

PERATUMN WALIKOTA SABANG
NOMOR TT TAHUN 2OI4

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTATVSI PPNAERISITAH KOTA SABANG

BISMILLAHI RRAHMANIRRAHI M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2olg tentang
Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menetapkan
peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan walikota Sabang
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1.. undang-Undang Nomor 10 Tahun 196s tentang pembentukan
Kotapraja dengan Mengubah ,{Jndang-Undang Nomor Z Drt
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TS8l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi ddn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nsrnor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Und.ang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(LembAran Negara,Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lrrnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2ifr04 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan [,embaran' Negara Republik Indonesia Nomor
484a\ 'r i I

7. Undang-Vndafrg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keua:rgari -Antara Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintah Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

,.i.' ffig8lt;: . '

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah NomorT 20 Tahun 2OOl tentang
Pembinpan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a090);

12. Peratdran Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik 'lndonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
t embaran Negara Republik lndonesia Nomor a5O2l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57al;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578l;
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6Lal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oor tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daeratr (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2ao7 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aZSBl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2o0g tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor L2T, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2olo tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor S165;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2oL4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS33);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan pJraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2oLl tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 ten,tang pedoman pengelolian
Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negdri Nomor L7 Tahun 2007
Milik Daerah;tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Barang

23. Peraturan Menteri Dalam Negbri Nomor 64 Tahun 2or3
tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Kota;

24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2aglpMK.Os/ 2ott
tentang Pedoman umum sistem Akuntansi pemerintahan;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ pMK. 06l 2or2
tentang Tata cara Pelaksanaan sewa Barang Milik Negara;

26. Qanun Kota sabang Nomor 3 Tahun 2oog tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sabang Tahun 2OO9 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

KEBIJAKAN
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Oaerrf, yang setanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang

Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan
pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan
Perangkat Kota.

Walikota adalah Walikota Sabang.

Dewan Perwakilan Ralryat Kota selanjutnya disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama
dengan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kota.

Satuan Kerja Perangkat K<jta yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku
pengi5una anggaran/ pengguna barang.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pekiksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBK.

Iiebdakan Almntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesilik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akr,rntansi Pernerintah Kota adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi'konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota
sebagai pedoman dalam menyLrsun dan menyajikan Laporan,
Keuangan Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan"
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
,jasa'dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
y.ang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
tirnbulnya kewajiban bagi Pemerintah Kota.
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L4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Kota.sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat dipefoleh oleh Pemerintah
Kota, 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.

15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi Pemerintah Kota.

16. Ekuitas adatah kekayaan bersih Pemerintah Kota yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Kota.

L7. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
Kota..

18. Pembiayaan lfinan"ing)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 Kota terutama dimaksudkan
untut< menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

19. Basis Akrual adalah basis, akuntansi yang mengakui
pengamh transaksi dan feristiwa lainnya pada .saat
lrattiaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

20. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibaYar.

2L. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis I

akrual.

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA

aauan laporan yang menyajikan informasi reaiisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaTr, d"t sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran'
yang masrng-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu Periode.

lr

2g. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan Yltg
ter-cermin dalam pendapatan-Lo, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

!1
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24. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode. tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak Pemerintah Kota, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Kota.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu .. periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengalnri dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Entitas Akuntansi adalah ynit pemerintahan pengguna
anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menrusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan
kbuangafi.

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 tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksa4akan
pengelolaan keuangan daerah.
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36. organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri
dari DPRK, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan SKpK.

37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

38. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

39. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran lbarang untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang
dipimpinnya.

40, Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada
SKPK.

41. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBK pada SKPK.

42. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan rintuk membayar rseluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan. '

43. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

44. Kas 'adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Kota.

45. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap ddabarkan meniaai ka. serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah
untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
Pemerintah Kota.

47. Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan
saldo simpanan di bank yang dikuasai oleh Bendahara
Pengeluaran dan belum membebani realisasi anggaran.

48, Kas pada Bendahara Penerimaan adalah uang tunai yang
dikuasai oleh bendahara penerimaan yang belum disetor ke
kas umum daerah.

r..
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49. Piutang adalah hak Pemerintah Kota untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajaklbayar
atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

50. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain.

51. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyrir.rakat.

52. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat
sosial sehingga dapat 'meningkatkan kemampuan
Pemerintah Kota dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

53. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

54. Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

55. Investasi perm€rnen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

56. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen,
dimaksudkan untuk dimiliki qecara tidak berkelanjutan.

57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan,
atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

/
58. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets/ selama
rnasa minfaat aset yang bersangkutan.

59. Konstruksi Dalam Pengerjaan,adalah aset-aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan.

60. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

61. Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kota yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap dan dana cadangan.

62. 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.

t'..
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74. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

75. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
pembahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

76. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah lapopn yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

77. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah,

78. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar
laporan keuangan.

79. Metode Garis Lurus adalah salah satu metode penyusutan
yang melakukan penyesuaian nilai aset dengan asumsi nilai
aset akan berkurang berbanding lurus dengan masa
manfaat.

80. Selisih kurs adalah seliiitr yang timbul karena penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

81. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan dan belanja selarrla satu periode pelaporan.

82. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

83. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Kota selama satu periode akuntansi.

84. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan

fengeludran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

85. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan
diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

86. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan Pemerintah
Kota.

87. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau
penggluaran kas yang tid€ik' termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

, fu . 
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88. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

89. lvletode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan
perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas
dari badan usaha penerima investasi (inuestee) yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi.

90. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah
manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan
uang namun berpengamh pada peningkatan pelayanan
pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan
masyarakat tertentu.

91. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolehannya.

92. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga
seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

93. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara
pihak-pihak yang independen.

94. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar.

95. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang
investornya mempunyai penfaruh signifikan dan bukan
merupakan anak perusahaan maupun joint uenture dari
investornya.

96. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.

97. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar
imbalanil^it, yang telah dan yang masih wajib diberikan
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dipergunakan.

98. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan
digUnakan untuk aktivitas Pemerintah Kota danlatau
pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa
yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
Pemerintah Kota dan/atau pelayanan publik.

gg. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan.

r.-
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100. Kontrak konstmksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstmksi suatu aset atau suatu kombinasi
yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau
tujuan atdu penggunaan utama.

101. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak
untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi
untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

102. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka
konkak kohstmksi. '

103. Klaim , adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor
kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang
tidak termasuk dalam nilai kontrak.

104. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstnrksi.

105. Termin Qtrogress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang
telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi
kerja.

106. Retensi adalah jumlah termin (progress biUingl yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

107. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari p"ktivitas normal entitas dan
karenanya tidak diharapkan tedadi dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak
yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

108. Kor/solidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan
errtitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun
timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas
pelaporan konsolidasian.

109. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu

, entitas tunggal.

110. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah badan di lingkungan Pemerintah Kota yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa pgnyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Cq
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1 1 1. Mapping adalah kegiatan menyesuaikan rekening belanja
berdLsarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2Ol3 yang akan
dikonversikan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

112. Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah
yang selanjutnya disingkat sP3D adalah sumbangan
partisipasi peningkatan pembangunan daerah Kota.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan

b. Kebdakan Akuntansi Akun.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana
maksud pada ayat {21 huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana maksud pada ayat
(21 hurlf b mengatur definisi, klasifikasi, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP terdiri atas:
a. pemilihrin metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rirfci atas kebijakan akuntansi

dalam SAP.

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kota;
' Penyajian Laporan Keuangan;
LRA;
LPSAL;
Neraca;
LO;
LAK;
LPE;
CaLK.

Kebdakan Almntansi Akun terdiri atas:
a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
b. Akuntansi Piutang;
c. Akr.rntansi Persediaan;
d. Almntansi Investasi;
e; Akrptansi Dana Bergulir;
f. Akuntarisi Aset TetaP;
g. Alimntansi Konstnrksi Dalam Pengerjaan;
h. Akuntansi Dana Cadangan;

(3)

(4)
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Akuntansi Aset LainnYa;
Almntansi Kewajiban;
Akuntansi PendaPatan;
Akuntansi Beban dan Belanja;
Akuntansi Transfer;
Almntansi PembiaYaan;
Akuntansi Koreksi Kesalahan;
Akuntansi Penyajian Kembali (Resta tementl Neraca'

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Laporan Keuangan Pemerintah Kota terdiri atas:

a. Laporan Keuangan yang dihasitkan oleh Entitas Akuntansi,
terdiri atas:
1. LRA;
2. LO;
3. LPE;
4. Neiaca;
5. CaLK.

b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Pelaporan

*.rr".r*inkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota secara

utuh yang terdiri atas:
1. LRA Pemerintah Kota;
2. LPSAL Pemerintah Kota;
3. Neraca Pemerintah Kota;
4. LO Pemerintah Kota; I
5. LAK Pemerintah Kota;
6" LPE Pemerintah Kota;
Z.' Calf Pemerintah Kota.

I 
, Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan
nf."i,t""si Akun adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I

dan Lampirair II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN I"AIN.LAIN

Pasal 6

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan'
dengan anggaran

(2) Dadm haifodefikasi alinrn dokumen anggaran belum sesuai

dengan Bagan Akun Standar, Pemerintah Kota dapat

melakr:kan konversi dalam penyajian LRA'

(g) F;;;ti Lonversi penyajian Lne seba_gaimana yang dimaksud
pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Walikota ini.

n"
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 Mei 2Ol4

{ ,,*RETARIS DAERAH KOTA SABANG, /
t -;- I ',/ d^,,N

a soFlAtv nbnr'r

BERTTA DAERAH KOtA SABANG TAHUN 2Ot4 NOMOR u
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