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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021


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 sember daya ekonomi yang dikelola sesuai dengan perencanaan program serta kegiatan yang dituangkan dalam APBD.
Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 dan Nomor 58 Tahun 2005 tersebut.
	Laporan Keuangan SKPD disajikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, dan catatan Atas Laporan Keuangan dalam satu periode akuntansi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

	MAKSUD DAN TUJUAN  PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

		Maksud	: Untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan serta kegiatan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tujuan	: 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 terhadap anggaran.

	LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan laporan ini adalah :
	UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
	UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah;
Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan dareah;
Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang pertanggung jawaban kepala daerah;
Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah;
Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah;
Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum;
	Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintah.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

	SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut :
Bab I 	Pendahuluan
	Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 2.1 Ekonomi Makro
 2.2 Kebijakan keuangan
 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	Bab III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
	Ikhtisar Realisasi  pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
	Bab IV Kebijakan akuntansi
	Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan keuangan SKPD
Basis pengukuran yang mendasari 	penyusunan laporan keuangan SKPD
	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD.
	Bab V	Penjelasan Pos-pos laporan keuangan SKPD
	Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan SKPD
	Pendapatan LRA
	Belanja
	Pembiayaan
	Aset
	Kewajiban
	Ekuitas
	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

	Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
	Bab VII	Kesimpulan



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD


	EKONOMI MAKRO

		Jumlah penduduk Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sejumlah 55.033 jiwa dengan luas wilayah 1.878 ha, yang terdiri dari 16 desa dengan 110 RW dan 338 RT.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan Delanggu dipimpin seorang Camat di bantu 2 pejabat struktural dan 11 staff ( 7 PNS Kecamatan dan 4 orang Sekdes PNS ). 
		Sesuai dengan Visi dan Misi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten seperti tersebut dibawah ini :
	Visi :		Pemberdayaan pemerintah kecamatan dalam pelayanan dan pembangunan menuju masyarakat Delanggu yang “Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing”
	Misi :	a. 	Mewujukankan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
	Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

	Maka aliran dana Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten 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 SKPD Kecamatan Delanggu. 

	KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1	Kebijakan Anggaran Belanja
	Belanja Kecamatan Delanggu 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, Propinsi, dan Daerah.
Kebijakan Belanja yang ditempuh meliputi:
	Peningkatan belanja langsung yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan Dasker tahun 2021 yaitu Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.
	Peningkatan belanja tidak langsung dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai diantaranya: Penerimaan Tunjangan Hari Raya PNS, Penerimaan kenaikan tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional dan penerimaan gaji ke-13.


	INDIKATOR  PENCAPAIAN TARGET KINERJA  APBD

	Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPA tahun 2021 mengacu pada Penyusunan Anggaran berbasis kinerja kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dipergunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA),  yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk tingkat efisiensi dalam pencapaian hasil.
	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. Demikian juga sama halnya dengan  menyusun anggaran berdasarkan Sistem Informasi Daerah.





























BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Secara garis besar Realisasi APBD Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
	Realisasi Belanja

Dianggarkan sebesar				Rp. 	2.872.262.900,-
Realisasi						Rp.	2.220.819.860,-  
Sisa							Rp.            651.443.040,-
Dengan perincian sebagai berikut
a.  Belanja Tidak langsung 	
	Belanja Pegawai Anggaran			Rp.        2.034.452.000,-
	Realisasi					Rp.        1.488.070.116,-
	Sisa						Rp.           546.381.884,-

b.	Belanja Langsung 
	Belanja Pegawai Anggaran			Rp.          785.551.000,-
	Realisasi					Rp         488.426.610,-
	Sisa						Rp.          297.124.390,-

	Belanja barang dan jasa				Rp.          705.977.500,-

	Realisasi					Rp.          601.744.744,-  
	Sisa						Rp.          104.232.756,-

d.	Belanja modal
	Dianggarkan sebesar				Rp.            131.833.400,-
	Realisasi					Rp.            131.005.000,-  
	Sisa						Rp.                   828.400,-

	Dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten tersebut maka terdapat surplus sebesar  Rp. 651.443.040,-

	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain :
	Kurang tersedia SDM yang memiliki basis Ilmu Akuntansi dan atau SDM yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut.
	Terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer PC dan mengaplikasikan format-format SAP yang dibakukan.
	Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi dibidang pelayanan masyarakat, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.










































BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

	ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

	Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dimana Kecamatan Delanggu 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 diperimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan  pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainya.

	ASUMSI DASAR
		Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Kecamatan Delanggu adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
	Asumsi kemandirian entitas ;

Asumsi kesinambungan entitas ;
	Asumsi keterukuran dalam satuan uang  ( monetery measurement )

	Asumsi kemandirian entitas ;

	Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Kecamatan Delanggu sebagai entitas dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan 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.   
	Asumsi kesinambungan entitas ;

	Laporan keuangan disusun dengan bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Kecamatan Delanggu diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c.	Asumsi keterukuran dalam satuan uang  ( monetery 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.
	
	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

	Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud 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 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :
	basis akuntansi;

prinsip nilai historis;
prinsip realisasi;
prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
prinsip periodiditas;
prinsip konsistensi;
prinsip pengungkapan lengkap; dan
prinsip penyajian wajar.

	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat Standar dalam Penyusunan Laporan Standar Akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :
	Basis akuntansi ;

Prinsip nilai historis ;
	Prinsip realisasi ;
Prinsip substansi mengungguli bentuk ;
Prinsip Periodisasi ;
	Prinsip konsistensi ;
Prinsip pengungkapan lengkap ;
Prinsip penyajian wajar.
	Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas  untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
Dalam perencanaan anggaran berarti  bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Bendahara penerimaan atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada sat kas dikeluarkan 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 priode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk  barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dalam hal ini Kecamatan Delanggu dalam tahun 2021 tidak mengelola pendapatan dan tidak pernah menerima bantuan dari pihak luar dalam bentuk barang ataupun jasa.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan 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.
	Prinsip Nilai Historis ( historical cost)
Asset 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 histories lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi . dalam hal tidak terdapat nilai histories, dapat digunakan nilai nwajar asset atau kewajiban terkait.
	Prinsip Realisasi ( realization )
Bagi pemerintah pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiscal 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.
	Prinsip 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 jal terse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 but harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan Atas Laporan Keuangan.
5.    Pengukuran aset adalah sebagai berikut :
	kas dicatat sebesar nilai nominal

investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
piutang dicatat sebesar nilai nominal
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.
	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
	SAPD
	Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
	Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
	Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan   yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
	Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
	Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan Peraturan Menteri.
g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.






















BAB V
RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

 5.1.2 BELANJA
Belanja adalah jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Kecamatan Delanggu 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 :

NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA LEBIH/




KURANG
A
Belanja Operasi
Rp. 2.740.429.500,-
Rp. 2.089.814.860,-
(Rp.  650.614.640,-)
 
1. Belanja Pegawai 
Rp. 2.034.452.000,-
Rp. 1.488.070.116,-
(Rp.  546.381.884,-)
 
2. Belanja Barang
Rp.    705.977.500,-
Rp.    601.744.744,-
(Rp.  104.232.756,-)
 
3. Belanja Hibah
Rp.        0,-
Rp.        0,-
(Rp.                    0,-)





B
Belanja Modal
 Rp    131.833.400,-
 Rp    131.005.000,-
(Rp.         828.400,-)
 
1. Belanja Peralatan dan mesin
 Rp    131.833.400,-
 Rp    131.005.000,-
(Rp.         828.400,-)
 
2. Belanja Bangunan dan Gedung
 Rp                      0,-
 Rp                      0,-
(Rp                     0,-)

3. Belanja Modal Aset  
    Tetap Lainnya
 Rp                      0,-
 Rp                      0,-
(Rp.                    0,-)
JUMLAH
Rp. 2.872.262.900,-
Rp. 2.220.819.860,-
(Rp. 651.443.040,-)

5.1.4 ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Kecamatan Delanggu 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. Aset di Kecamatan Delanggu diperoleh dari data di BPKPAD Kabupaten Klaten.

1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran         	
			Adalah saldo kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran  per 31 Desember 2021.
2.	Persediaan Bahan Habis Pakai / Material        	
Merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud utuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Delanggu dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp. 431.000,00,- merupakan persediaan yang tersisa per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.
Uraian
Jumlah ( Rp )
1.
Alat Tulis Kantor 
Rp. 431.000,00,-
2.
Alat Pembersih
Rp.           0,00,-
3.
Barang Cetakan
Rp.           0,00,-

Jumlah
Rp. 431.000,00,-

	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 :
Asset Tetap 				 Rp.       1.841.581.556,45,-
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 Delanggu 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 ( tanahpersil & non persil)
	Peralatan dan Mesin
-	Alat berat ( Bouldoser & aggregate and concrete)
	Alat angkutan ( alat angkut apung , alat angkut)

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
	Jalan, irigasi dan jaringan

	Jalan dan jembatan ( jalan raya dan jalan umum , jembatanpada jalan dan jembatan laying)
	Bangunan air ( waduk, bendungan)
	Instalasi ( instalasi 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.a  Tanah                                               	Rp. 900.000.000,-    
	Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap tanah yang dimiliki oleh Kec. Delanggu Kabupaten Klaten, selama satu periode akuntansi terjadi penambahan sebagai berikut :
No
Uraian
Saldo Awal
Penambahan s/d
 Jumlah S/D 



31 Desember 2021
31 Desember 2021
 1
Tanah
 Rp   900,000,000 
 Rp                   0, - 
 Rp      900,000,000 

1.b.  Peralatan dan Mesin           	Rp.  1.687.595.960,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Kecamatan Delanggu yang terdiri dari :
No
Uraian
 Saldo Awal 
 Penambahan s/d 
 Jumlah s/d 



 31 Desember 2021
 31 Desember 2021
1
Peralatan dan mesin
Rp. 1.544.590.960,-
Rp. 143.005.000,-
Rp 1.687.595.960,-
JUMLAH
Rp. 1.544.590.960,-
Rp. 143.005.000,-
Rp. 1.687.595.960,-

1.c.  Gedung  dan Bangunan                        	Rp    991.895.969,-   
Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, yang terdiri dari :
No
Uraian
 Saldo Awal 
 Penambahan s/d 
 Jumlah s/d 



 31 Desember 2021
 31 Desember 2021
1
Gedung & bangunan
Rp 991.895.969,-
Rp. 0.-                   
Rp 991.895.969,-
JUMLAH
Rp 991.895.969,-
Rp. 0.-                   
Rp 991.895.969,-

1.d. Aset Tetap Lainnya	Rp. 33.588.100,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Aset Tetap Lainnya  yang dimiliki oleh Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, yang terdiri dari :
No
Uraian
Saldo Awal
Penambahan s/d
Jumlah s/d



31 Januari 2021
31 Desember 2021
1
Aset tetap lainnya
 Rp  33.588.100,-
Rp. 0,-
Rp  33.588.100,-
JUMLAH
 Rp  33.588.100
Rp. 0,-
Rp  33.588.100,-

5.1.5 KEWAJIBAN
		Untuk Bulan Desember tahun anggaran 2021 Kecamatan Delanggu tidak mempunyai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.	



5.1.6 EKUITAS DANA
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Kecamatan Delanggu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Delanggu.
	Kecamatan Delanggu Hanya Memiliki Ekuitas :
	1. 	Ekuitas Dana Lancar            			Rp.       431.000,00,-
Merupakan akibat dari transaksi sisa persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan perincian :

No
Uraian
Saldo Awal
Penambahan 
s/d 31 Des 2021
Jumlah
s/d 31 Des 2021
1
Cadangan untuk Persediaan Alat Tulis Kantor

0
Rp. 431.000,00
Rp. 431.000,00
	
2. 	Ekuitas Dana Investasi            			Rp.       0,-
Merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aktiva tetap, aktiva lain-lain dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Dengan perincian :
No
Uraian
31 Desember 2021
31 Desember 2021
1
Diinvestasikan dalam aset tetap
Rp. 0,-
Rp. 0,-



























BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

	Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten merupakan salah satu unit SKPD di Kabupaten Klaten.Sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten saat ini dipimpin oleh :
	Camat				: Drs. JOKO SUPARJA
	Sekretaris Camat			: -
	Kasi Tata Pemerintahan		: ATIK SUKINI, S.Sos
	Plt. Kasi PPM				: NURSAHID, A.Md
	Plt. Kasi Trantib			: TOTOK DWI HARTANTO
	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	: HARDJANA, SIP

Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian	: ST MAHMUDAH
Jumlah pegawai per 31 Desember  2021 sebanyak 14 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Golongan
Jumlah
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
1
6
7
0
Jumlah
14
	























BAB VII
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab –bab dimuka dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut :
	Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten sampai 31 Desember 2021 sejumlah  :  Rp. 2.220.819.860,- atau  kurang dari anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dalam satu anggaran yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 2.872.262.900,-

Sisa Anggaran Belanja Daerah di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten sampai 31 Desember 2021 sejumlah  :  Rp. 651.443.040,-.

Berdasarkan angka – angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021 pada umumnya dapat berjalan dengan 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 DELANGGU
KABUPATEN KLATEN








Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 19680510 199303 1 017















