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Menimbang: a.

Mengingat : 1.

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR L^ TAHUN 2ot4

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang
menyatakan bahrva Sistem Akuntansi Pemerintahan pada
pemerintah daerah diatur dengan peraturan
gubernur/bupati/walikota y{ing mengacu pada pedoman
umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual sebagaimana diatur" dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Sabang tentang Sistgrn Akuntansi Pemerintah Kota
Sabang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang r

Pembentukan Kotapraja dengan Mengubah Undang-Undang \

Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otorlom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53,
Tambahqn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27581;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

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

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran 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 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8441;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh .(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

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

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan lembaran NeBarT, Republik Indonesia Nomor
4502]';

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara ..

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan I

Lem,baran Negara Republik lndonesia Nomor a503);

l.1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46Lal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor L27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a890);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7l Tahun 2OIO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5165;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah. Kota;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2381PMK.05/ 2Ott
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

20. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2OOg tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sabang Tahun 2OO9 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

WALIKOTA SABANGMenetapkan: PERATURAN TENTANG SISTEM
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AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA S/BANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pepaturan Walikota ini yang dimaksud dqngan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota sabang
2. Per.nerintah Kota adalah penyelenggara urusan

pemerintahan Kota sabang yang terdiri atas walikota dan
Perangkat Daerah Kota.

3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DpRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

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

6. standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menJrusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerirltah.
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7. SAP Berbasis Akmal adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBK.

8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota
sebagai pedoman dalam men5rusun 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.

10. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adaiah
daftar liodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Kota.

ll.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.

12. Basis Akrual adalah basisl akuntansi yang mengakui
pengamh transaksi dan pbristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh \
trandaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

14. BAsis I(ds Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

o
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17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

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

19. 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.

2O.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan 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.

22. Satuan Kerja Peranglc,at Kota yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perahgkat Kota pada Pemerintah ,

Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

24,Pejabat 'Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola
Keuangan Daeran yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolag.ir APBK dan bertindak sebagai bendahara umum
dabrah.

25. Entitas Akuntansi adalah SKPK pengguna anggaranf
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

26. Entitas Pelaporan adalah SKPK yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungj awaban berupa laporan
keuangan.

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah. untuk menErmpung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.
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28,.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

_, . . adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
r{?:r: de:)E 

bendahara umum daerah.
irr:tu _ 11

29. Pengguna Anggaran/PenggUna Barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang untuk
rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang
dipimpinnya.

30. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPK.

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

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

33. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

34. Pendapatan-LRA adatrah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang ,bersangkutan yang menjadi
hak Pemerintah Kota, dan tidpk perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Kota. /

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

36. Beldnja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam ppriode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
Kota.

37. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggar€rn bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran Pemerintah Kota terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbrllnya kewajiban bagi Pemerintah Kota.
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39. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang

bukan mempakart operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin teijadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas beisangkutan.

40. Aset adalatr sumber daya ekonomi yang dikuasai danlatau
dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah
Kota, serta dapat diulmr dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagr masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

4l.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.

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

43. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Kota.

44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunalgan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna /*gguut untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
penoairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.

46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SU,pe edahh selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,

47. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

48. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

49. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan
periode tahun anggaran.

f't^

i*
t ,rfl



-8-

(1)

BAB II
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota memuat pilihan prosedur

dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku

besar, penyusunan n.ia"a 5a1do serta penyajian laporan

keuangan.
penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. Lo;
e. LAK;
f. LPE;
g. CaLK.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem akuntansi PPKD;
b. Sistem akuntansi SKPK.

sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-Lo, beban, pendapatan-
Lne, b.l"trj^, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, pdnyusunan laporan keuangan
irpfn serta penyusunan laporan' keuangan konsolidasi

Sistem akuntansi SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) lruruf b mencalmp teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-
Lne, U-tan3a, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
lc,oreksi, iserta penyLrsunan laporan keuangan SKPK'

Pasal 4

Sistem Akuntansi PPKD dan Sistem Akuntansi SKPK adalah
sebagaimana diatur dalam lampiran I dan lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB III
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam

melakukan kodefiliasi akun yang menggambarkan struktur
lapor'an keuangan secara lengkap.
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(21

(3)

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam

pencatatan tt""J.i pada .buln'r 
jurnal' pengklasifikasian

;;a b"m uesa., periglt&tisaran pada neraca saldo, dan

penyajian pada laPoran keuangan'

BASsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dirincisebagai
berikut:
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. level 2 idua) menunjukkan kode kelompok;

c. level S itigai menunjukkan kode jenis;

d. level a (empat) menunjukkan kode obyek; dan

;. level S ifim-al menunjukkan kode rincian obyek'

Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

terdiri atas:
(4)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Akun 1 (satu) menunjukkan aset;
Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
Almn 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
Akun + iemiat) menunjukkan pendapatan-LRA;
Almn 5 (lima) menunjukkan belanja;
Alcun 6 (enam) menunjukkan transfer;
Almn 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
Akun a iaeiapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan

Almn 9 (sembilan) menunjukkan beban'

ob'
h.
i.

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran III Peraturan Walikota ini'

BAB IV
KETENTUAN PENUT'JP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2015.

Agar setiap orang mengetahuilYa, memerintahkan
pJngundhng"r Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita.Daerah Kota Sabang.

20L4

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3o Uei 2Ol4

EKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN
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