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BAB I 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, atau 

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati pada akhir tahun anggaran atas kegiatan 

keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola sesuai dengan perencanaan program serta 

kegiatan yang dituangkan dalam APBD. 

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam satu kesatuan 

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan dan Belanja, Neraca, dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan dalam satu periode akuntansi, sesuai dengan Pedoman Penatausahaan 

Keuangan Daerah, bahwa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam 

satu periode akuntansi (1 bulan). 

 
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 

untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan 

keuangan serta kegiatan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan 

pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta kinerja keuangan daerah, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan 

dalam mengevaluasi keputusan/kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, 

akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. 

 
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh 

Peraturan Perundangan sebagai berikut: 

a. Undang- undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

d. Undang- undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 



i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan keuangan Daerah. 

j. Peraturan Bupati Nomor: 34 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksaaan 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. 

 

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 Sistematika  penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.1 Ekonomi Makro 

2.2 Kebijakan Keuangan 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah     

ditetapkan 

Bab IV. Kebijakan Akuntansi 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 

Bab V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan 

5.1 Pendapatan  

5.2 Belanja 

5.3 Pembiayaan 

5.4 Aset 

5.5 Kewajiban 

5.6 Ekuitas Dana 

Bab VI. Penjelasan atas Informasi- informasi Non Keuangan 

Bab VII. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA APBD 

 

2.1. EKONOMI MAKRO 

Jumlah Penduduk Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 

sejumlah 63.188 jiwa dengan luas wilayah 1.917 Ha terdiri dari 14 desa dengan  jumlah 

21.599 Kepala Keluarga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pelayanan di 

bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan Jatinom dipimpin 

seorang Camat di bantu 3 Kepala Seksi, 1 Sekretaris Kecamatan, 2 Kasubag  dan 10  

Staf. 

Sesuai dengan Visi dan Misi yang menjadi pedoman pelaksaaan kegiatan dan 

kinerja Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sebagaimana yang tersebut dibawah ini, 

Visi : Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan dan 

Pembangunan Menuju Masyarakat Jatinom yang baik. 

Misi : 1. Kembangkan Potensi SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan 

Desa. 

  2. Tingkatkan Peran Dan Fungsi institusi Desa. 

  3. Tingkatkan Kualitas SDM yang Trampil, Ulet dan Kreatif. 

  4. Kembangkan Potensi Geografis Kecamatan. 

  5. Membina Kehidupan Masyarakat menuju Tertib Hukum. 

  6. Kembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. 

Maka aliran dana Kecamatan Jatinom yang berasal dari DAU, APBD II, 

dimanfaatkan untuk peningkatan operasional, sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

terhadap masyarakat ataupun mobilitas pelayanan secara optimal terhadap kebutuhan 

pelayanan masyarakat untuk pencapaian target kinerja sesuai dengan visi dan misi OPD 

kecamatan Jatinom. 

 

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN 

 

2.2.1. Kebijakan Anggaran Belanja 

Belanja kecamatan Jatinom tahun 2021 diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan masyarakat, dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah 

Kabupaten Klaten dalam bentuk pembangunan di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, serta belanja dari Pemerintah Pusat, Provinsi, 

dan Daerah. 

Kebijakan Belanja yang ditempuh meliputi: 

a. Peningkatan belanja langsung yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahan sesuai dengan DPA tahun 2021 yaitu Peningkatan Pelayanan 

Masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 



b. Peningkatan belanja tidak langsung dalam upaya meningkatkan pelayanan 

publik dan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai diantaranya: 

Kenaikan gaji PNS, Penerimaan kenaikan tunjangan jabatan baik struktural 

maupun fungsional dan penerimaan gaji ke-13. 

 

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPA tahun 2021 mengacu pada 

Penyusunan Anggaran  berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan  keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk 

tingkat efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar 

biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang 

direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 

Secara garis besar Realisasi APBD Kecamatan Jatinom per tanggal 31 Desember 

2021 adalah sebagai berikut: 

a. 
Realisasi 

Pendapatan 
: 

Rp. 
- 

 
 

b. Realisasi Belanja : Rp. 2.573.750.204,-   

 Surplus (Defisit)    Rp. 2.573.750.204,- 

c. 
Realisasi 

Pembiayaan 
: 

 
 

 
 

 - Penerimaan  Rp. -   

 - Pengeluaran  Rp. -   

 Pembiayaan Netto    Rp. - 

d. Sisa lebih perhitungan tahun berjalan Rp. 2.573.750.204,- 

 

3.1.1. Realisasi Pendapatan 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

Dengan perincian sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan Asli Daerah: 
- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

Dengan perincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Retribusi Daerah: 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. - 

b.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: 
- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. - 

2. Pendapatan Transfer: 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

 
 
 



 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah: 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

 

3.1.2. Realisasi Belanja 

- Dianggarkan sebesar Rp. 2.986.414.836,- 

- Realisasi Rp. 2.573.750.204,- 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. 412.664.632,- 

Dengan perincian sebagai berikut : 
 

1. Belanja Operasi: 
- Dianggarkan sebesar Rp. 2.933.614.836,- 

- Realisasi Rp. 2.520.950.204,- 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. 412.664.632,- 

Dengan perincian sebagai berikut : 
a. Belanja Pegawai: 

- Dianggarkan sebesar Rp. 1.982.441.836,- 

- Realisasi Rp. 1.670.995.565,- 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. 311.446.271,- 

b. Belanja Barang dan Jasa: 

- Dianggarkan sebesar Rp. 951.173.000,- 

- Realisasi Rp. 849.954.639,- 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. 101.218.361,- 

c. Belanja Hibah: 
- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. - 

 
2. Belanja Modal: 

- Dianggarkan sebesar Rp. 52.800.000,- 

- Realisasi Rp. 52.800.000,- 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. 0,- 

Dengan perincian sebagai berikut : 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 

- Dianggarkan sebesar Rp. 52.800.000,- 

- Realisasi Rp. 52.800.000,- 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. 0,- 

b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan: 
- Dianggarkan sebesar Rp. -  

- Realisasi Rp. -  



 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. -  

 
3.1.3. Realisasi Pembiayaan 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

Dengan perincian sebagai berikut : 
1. Pembiayaan Daerah: 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

2. Pengeluaran Daerah: 
- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran sebesar Rp. - 

Dengan perincian sebagai berikut : 
a. Pembayaran Pokok Utang: 

- Dianggarkan sebesar Rp. - 

- Realisasi Rp. - 

 Kurang dari anggaran 

sebesar 

Rp. - 

 
Dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Jatinom tersebut 

maka terdapat Defisit sebesar Rp. 2.573.750.204,- dari pendapatan dikurangi dengan 

Belanja. maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp. 

2.573.750.204,- sedangkan dari Perhitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja terdapat 

Defisit sebesar Rp. 2.573.750.204,- dari Pendapatan dikurangi dengan Belanja dan tidak 

terdapat Realisasi dari Pembiayaan Neto, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) tahun berjalan sebesar Rp. 2.573.750.204,-. 

 
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG 

TELAH DITETAPKAN 

Kendala yang dihadapi oleh kecamtan Jatinom Kabupaten Klaten dalam pencapaian 

target belanja secara umum antara lain: 

1. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat. 

2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga yang memiliki keahlian 

profesi dibidang penatausahaan keuangan di kecamatan Jatinom, Kabupaten 

Klaten. 

3. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki 

keahlian profesi di bidang pelayanan masyarakat, maupun tenaga yang dapat 

mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan 

dasar. 

 



 

BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi dimana Kecamatan Jatinom merupakan salah satu entitas akuntansi yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten 

Klaten; 

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, 

pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas 

dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari 

entitas pelaporan lainnya. 

ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Kecamatan Jatinom adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan 

akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 

a) Asumsi kemandirian entitas; 

b) Asumsi kesinambungan entitas; dan 

c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

 

a. Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Kecamatan Jatinom sebagai entitas 

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam 

pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan 

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber 

daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas 

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang 

terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah 

ditetapkan. 

 

b. Kesinambungan Entitas 

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Kecamatan Polanahrjo diasumsikan 

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek 

 

 

 

 



c. Keterukuran Dalam Satuan uang (monetary measurement) 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 

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

dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

 

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta 

oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah: 

a) Basis akuntansi; 

b) Prinsip nilai historis; 

c) Prinsip realisasi; 

d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 

e) Prinsip periodisitas; 

f) Prinsip konsistensi; 

g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan 

h) Prinsip penyajian wajar. 

 

a. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Jatinom 

adalah basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. 

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada 

saat kas dikeluarkan dari Rekening Bendahara Pengeluaran atau entitas pelaporan. 

Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan 

anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih 

realisasi penerimaan dan pengeluaran.  

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

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

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar. 

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada paragraf Entitas Pelaporan, menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik 

dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran tetap berdasarkan basis kas. 

 



b. Nilai Historis (hisorical cost) 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar 

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat 

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan 

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih 

obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan 

nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

c. Realisasi (realization) 

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui 

anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar 

utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan 

(matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak 

mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal  

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa 

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

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

aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak 

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan 

dengan jelas dalam  Catatan atas Laporan Keuangan. 

e. Periodisitas (periodicity) 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi 

sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan 

adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga 

dianjurkan. 

f.      Konsistensi (consistency) 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini 

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

metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan 

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

g. Pengungkapan Lengkap (full disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

 



h. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi 

penyusun laporan keuangan 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. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian 

pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau 

pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu 

rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, 

misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau 

pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja 

yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak 

andal. 

 

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan 

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

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara 

kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai 

penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan 

keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang 

asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau 

kejadian 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 Laporan Keuangan. 

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria 

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di 

masa mendatang. 

Pengukuran aset  

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut : 

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal 

b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan 

c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal 

d. Persediaan dicatat sebesar: 

 

 

 



▪ Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 

▪ Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

▪ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 

 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. 

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintah. 

Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih 

obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai 

wajar aset atau kewajiban terkait.  

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan 

akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis 

akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.  

 

Pengukuran Kewajiban 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal neraca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 
 
5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN 

KEUANGANOPD 

 

5.1.1. BELANJA 

Belanja adalah jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatinom 

Kabupaten Klaten selama tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja 

Pegawai, Belanja Barang), Belanja Modal (Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja 

Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya). Adapun rincian Ringkasan  Realisasi 

Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: 

N
o 

Uraian Anggaran Realisasi 
Selisih Lebih 

(Kurang) 

 
A. 
 
 
 
 

B 
 

 
Belanja 
Operasional 
1. Belanja 
Pegawai 
2. Belanja 
Barang/Jasa 
3. Belanja Hibah 
 
Belanja Modal 
1. Belanja Modal  
    Peralatan dan 
Mesin 
2. Belanja Modal 
Jalan, 
    Irigasi dan 
Jaringan   

 

 
Rp

. 
Rp

. 
Rp

. 
Rp

. 
 

Rp
. 

Rp
. 
 

Rp
. 

 
2.933.614.836,- 

 
1.982.441.836,- 

 
951.173.000,- 

 
0,- 

 
 

52.800.000,- 
 

52.800.000,- 
 
 

0,- 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
 

Rp. 
 

Rp. 
 
 

Rp. 

 
2.520.950.204,- 

 
1.670.995.565,- 

 
849.954.639,- 

 
0,- 

 
 

52.800.000,- 
 

52.800.000,- 
 
 

0,- 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
 

Rp. 
 

Rp. 
 
 

Rp. 

 
412.664.632,- 

 
311.446.271,- 

 
101.218.361,- 

 
0,- 

 
 

0,- 
 

0,- 
 
 

0,- 

Jumlah (Rp. 2.986.414.836,-) (Rp. 2.573.750.204,-) (Rp. 412.664.632,-) 

 
5.1.2. ASET 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Kecamatan 

Jatinom sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam 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.  

 

 

 

 

 

 



1. Kas Di Bendahara Pengeluaran   Rp.  0 

Adalah saldo kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran per 31 

Desember 2021. 

 

2. Persediaan Bahan Habis Pakai/Material Rp. 0,- 

Merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud 

untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Jatinom dan barang-

barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan 

masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp. 0,- merupakan persediaan yang 

tersisa per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

 

No. Uraian Jumlah ( Rp ) 

1 Alat Tulis Kantor 0,- 

2 Alat Pembersih 0,- 

3 Barang Cetakan 0,- 

Jumlah 0,- 

     
3. Aset Non Lancar 

Mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang 

digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar 

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan 

dan aset lainnya. 

Aset non lancar diuraikan sebagai berikut : 

1. Aset Tetap      Rp.      1.367.036.958,44 

Aktiva Tetap adalah jenis asset yang berwujud dan mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aktiva/asset tetap dalam neraca per 31 Desember 2021 

Kecamatan Jatinom disajikan menurut PP No. 24 Tahun 2005, 

diklasifikasikan   sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 

2001 terdiri dari: 

 

Rekening Buku Besar Aset Tetap 
Untuk Akuntansi 

Klasifikasi Aset Tetap 
SK Menteri Dalam Negeri  

No. 11 Tahun 2001 

 
Tanah 

 
- 

 
Tanah (tanah persil & non 
persil) 
 

 
Peralatan dan Mesin 

 
- 
 
- 

 
Alat berat (Bouldoser & 
aggregate and concrete) 
Alat angkutan (alat angkut 
apung, alat angkut) 



 

 
 

Rekening Buku Besar Aset Tetap 
Untuk Akuntansi 

Klasifikasi Aset Tetap 
SK Menteri Dalam Negeri  

No. 11 Tahun 2001 

 
Peralatan dan Mesin 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
Alat angkutan (alat angkut 
apung, alat angkut darat dan 
kereta api) 
Alat Bengkel dan alat ukur 
(alat bengkel bermesin, alat 
bengkel tak bermesin, alat 
ukur) 
Alat Pertanian (Traktor & soil 
tester) 
Alat Kantor & rumah tangga       
(mesin ketik, mesin foto copy, 
mesin pembersih debu, 
mesin cuci) 
Alat studio komunikasi & 
pemancar (amplifier, telepon, 
facsimile) 
Alat Kedokteran dan 
kesehatan   (dental surgery, 
Unit x- ray) 
Alat Laboratorium (filter dan 
incubator) 
Alat Persenjataan 
Komputer (Personal 
Computer dan Main Frame 
Computer) 
Alat eksplorasi 
Alat Pemboran, Alat 
Produksi, pengolahan dan 
pemurnian 
Alat Bantu eksplorasi 
Alat keselamatan kerja 
Alat Peraga 
Unit peralatan proses / 
produksi 
 

 
Gedung dan Bangunan 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
Bangunan Gedung 
(bangunan tempat kerja dan 
bangunan tempat tinggal) 
Monumen (bangunan 
bersejarah, candi) 
Bangunan menara 
Rambu- rambu 
Tugu titik kontrol / pasti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rekening Buku Besar Aset Tetap 
Untuk Akuntansi 

Klasifikasi Aset Tetap 
SK Menteri Dalam Negeri  

No. 11 Tahun 2001 

 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
Jalan dan jembatan (jalan 
raya dan jalan umum, 
jembatan pada jalan) 
Bangunan air (waduk, 
bendungan) 
Instalasi (nstalasi air minum, 
instalasi air kotor) 
Jaringan air minum dan 
jaringan listrik 
 

 
Aset Tetap Lainnya 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
Koleksi Perpustakaan/buku        
(buku ilmu pengetahuan dan 
buku sejarah) 
Barang bercorak kesenian / 
Kebudayaan / olah raga 
(pahatan kayu dan lukisan) 
Hewan 
Ikan 
Tanaman 
 

 
1.1. Tanah     Rp         122.220.000,- 

  
Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap tanah yang 

dimiliki oleh Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, selama satu 

periode akuntansi terjadi penambahan sebagai berikut : 

 

No. Uraian 
Saldo 
Awal 
(Rp.) 

Penambahan 
s/d 31 Jan 

2021 
(Rp.) 

Jumlah 
s/d 31 Des 

2021 
(Rp.) 

1. 
Tanah Kec. 
Jatinom 

122.220.000,- 0,- 122.220.000,- 

 
1.2. Peralatan dan Mesin   Rp.  1.472.880.057,- 

 
 
 

 
1.3. Gedung dan Bangunan  Rp.     818.532.706,- 

 
Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Gedung dan 

Bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinom Kabupaten 

Klaten, yang terdiri dari: 

No. Uraian 
Saldo 
Awal 
(Rp.) 

Penambahan 
s/d 31 Jan 

2021 
(Rp.) 

Jumlah 
s/d 31 Des 

2021 
(Rp.) 



 
1. 

 
Bangunan 
Gedung 
 

 
818.532.706 

 
0,- 

 
818.532.706 

 
1.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Rp.          400.000,- 
1.5. Aset Tetap Lainnya   Rp.       9.320.770,- 

 
 
 

5.1.3. KEWAJIBAN 

Untuk bulan Desember tahun anggaran 2021 Kecamatan Jatinom tidak 

mempunyai kewajiban yang harus di pertanggungjawabkan.  

 

5.1.4. EKUITAS DANA 

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Kecamatan Jatinom yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Jatinom. 

Kecamatan Jatinom Hanya Memiliki Ekuitas; 

1. Ekuitas Dana Investasi  Rp.      1.365.893.499,44 
Merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aktiva tetap, aktiva 

lain-lain dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Dengan Perincian: 

Uraian 
01 Jan 2021 

(Rp.) 
31 Des 2021 

(Rp.) 

 
Diinvestasikan Dalam Aset 
Tetap 
 

1.245.328.115,90 1.367.036.958,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN 

 

 

Kecamatan Jatinom  Kabupaten Klaten merupakan salah satu unit OPD dari 62 ( enam 

puluh dua) OPD di Kabupaten Klaten. 

Sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat,  

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten saat ini dipimpin oleh: 

1. Camat : Dra. Wahyuni Sri Rahayu, M.Si 

2. Sekretaris Camat : Gatot Suraja, S.IP., M.Si. 

3. Kepala Seksi : a. Kasi Tata Pemerintahan 

   b. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

   c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

4. Kepala Sub Bagian : a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 

   b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

 

Jumlah pegawai per 31 Desember tahun 2021 sebanyak 16 dengan rincian sebagai 

berikut:    

Golongan    Jumlah  

 Golongan IV 1 

 Golongan III  10 

 Golongan II  5 

 Golongan I 0 

 Jumlah Total  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 001  Tahun 2021, terdiri dari: 

Belanja  Rp. 2.986.414.836,- 

2. Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sampai dengan 31 

Desember 2021 sejumlah    Rp. 2.573.750.204,- atau kurang dari anggaran Kecamatan 

Jatinom Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan yaitu sejumlah. 

(Rp. 412.664.632,-)  

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, 

maka pelaksanaan APBD Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 pada 

umumnya dapat berjalan lancar. 

Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih 

terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan 

tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang. 

 

 
 
 

 
 

CAMAT JATINOM 
 
 
 
 

Dra. Wahyuni Sri Rahayu, M.Si 
NIP. 196707221993122002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 
 KECAMATAN JATINOM 

Jalan Raya Jatinom Nomor. 634 
Telepon 0272 337 325, email : kecamatanjatinom2@gmail.com 

 

 
 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 
 
 
     Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi 

Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; 

(e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah 

tanggung jawab kami. 

 

     Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan 

dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akutansi 

Pemerintahan. 

 
 
 
 
 
 

JATINOM, 5 Mei  2022 
CAMAT JATINOM 

 
 
 
 

Dra. Wahyuni Sri Rahayu, M.Si 
NIP. 196707221993122002 
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