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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
BAGIAN UMUM SEKRETRIAT DAERAH  

TAHUN 2021 
  KABUPATEN BANTUL 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

   Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, Pengguna Anggaran 

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban membuat 

Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk 

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan di Bagian Umum sebagai 

wujud pelaksanaan laporan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai secara sistimatis dalam satu periode pelaporan. 

Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 di 

Bagian Umum adalah: 

- Menyediakan informasi mengenai cakupan penerimaan dan pengeluaran 

dana untuk  belanja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bantul; 

- Menyediakan informasi kesesuaian anggaran yang ditetapkan dalam 

peraturan Perundang-undangan ; 

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta 

hasil-hasil yang telah dicapai; 

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bagian 

Umum, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat yang 

dilakukan selama kegiatan berlangsung. 

1.2 . Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

Pelaporan Keuangan Bagian Umum diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang 

mengatur keuangan Negara; 

b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

c.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 
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g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah; 

h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 

j Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah.   

k.   Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Daerah. 

l.   Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bantul. 

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga   

Barang & Jasa Kabupaten Bantul. 

n. Peraturan Bupati Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. 

o.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat 

 Daerah Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021  

1.3   Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Umum 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang 

dibagi dalam tujuh Bab sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan 

laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, 

dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 

Kinerja APBD. 

 Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang 

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bagian Umum, 

anggaran yang dilakukan pada Bagian Umum, realisasi keuangan 

dibandingkan periode sebelumnya dan penjelasan mengenai 

pencapaian target kinerja  Bagian Umum.  
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Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja  Keuangan  

 Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Bagian 

Umum berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan 

efensiensi program dan kegiatan   dalam pencapaian kinerja 

tersebut. 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

 Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan 

keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang 

digunakan   dalam  penyusunan  laporan  keuangan  Bagian Umum, 

informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas 

penyusunan pos-pos laporan keuangan Bagian Umum, dan 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan 

kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan 

keuangan  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

 Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos 

laporan keuangan pada Bagian Umum. 

Bab VI Informasi Non Keuangan  

 Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan 

dalam bagian manapun dari laporan keuangan. 

 

Bab VII Penutup 

 Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan 

penting tentang laporan keuangan Bagian Umum. 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA APBD  

2.1 Ekonomi Makro 

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah untuk Bagian Umum 

Tahun  Anggaran Tahun 2021 mengalami perubahan sebagai wujud kebijakan  

Pemerintah  Kabupaten Bantul  dari   anggaran   semula    Rp 27.732.687.733,- 

( Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan 

puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah ), mengalami beberapa kali 

perubahan karena refocusing menjadi  Rp 27.072.392.348,- (Dua puluh tujuh 

milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat 

puluh delapan rupiah) atau   mengalami pengurangan sebesar Rp 

660.295.385,- (  Enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima 

ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah ) dari anggaran semula. Secara 

ringkas tujuan kebijakan dan program yang dilaksanakan di Bagian Umum 

tahun 2021 adalah sebagai  berikut : 

No Tujuan Sub Kegiatan Kegiatan Program 

1. Meningkatkan tertib 

administrasi 

keuangan, 

Penatausahaan dan 

inventaris barang 

daerah  

-Melaksanakan 

pengadministrasian 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

-Melaksanakan laporan 

kepegawaian dan 

penatausahaan 

-Tertib laporan keuangan 

dan barang 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten 

2. Meningkatkan 

kemampuan 

pengelolaan dan 

pengadministrasian 

Kepegawaian 

Melaksanakan 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

- Peningkatan Manajemen 

keuangan dan barang 

milik daerah 

- Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

 

 

 

3. Terlaksananya 

koordinasi dengan 

Dinas/ Badan/ 

- Pelayanan Administrasi 

Perkantoran (melalui 

Perjalanan Dinas dan 

Administrasi 

Umum 
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Kantor/ Bagian di 

Kabupaten Bantul 

dan tersedianya 

sarana prasarana 

kantor 

penyelenggaraan makan 

minum ) 

Dan peningkatan sarana 

prasarana 

Perangkat 

Daerah 

4 Terlaksananya tertib 

administrasi 

kegiatan surat 

menyurat, 

Kelancaran 

pembayaran air, 

listrik dan telpon, 

serta pemeliharaan 

Sarana prasarana 

kantor 

-Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

-Penyediaan Jasa 

Komunikasi , Sumber 

Daya Air dan Listrik 

-Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

-Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

5. Pemenuhan Sarana 

prasarana aparatur 

dan terpeliharanya 

Barang Milik 

Daerah, sarana 

prasarana dan alat 

kantor. 

-Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan, Perijinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau  

lapangan 

-Pemeliharaan Peralatan 

dan mesin lainnya 

-Pemeliharaan/rehabilitasi 

ged kantor dan bangunan 

lainnya 

 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

6. Terlaksananya 

Pengadministrasian 

keuangan dan 

operasional Kepala 

Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

-Penyedian Gaji dan 

Tunjangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 

Administrasi 

Keuangan 

dan 

Operasional 

Kepala 

Daerah dan 

Wakil Kepala 

Daerah 
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7. Tersedianya Rumah 

Jabatan Bagi Wakil 

Bupati 

Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Wakil 

Kepala Daerah 

Fasilitasi 

Kerumahtang

gan 

Sekretariat 

Daerah 

 

 

2.2 Kebijakan Keuangan  

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bantul pada tahun 2021  juga dilaksanakan oleh Bagian Umum  sebagai 

entitas akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

- Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada azas umum pengelolaan 

keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; 

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk 

setiap jenis Belanja; 

- Semua transaksi  keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun 

pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah; 

- Semua anggaran pendapatan belanja daerah dan pembiayaan 

dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan    

Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangan 

Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Umum mempunyai target kinerja 

sebgai berikut: 

a.  Terlaksananya program pelayanan umum; 

b.  Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi; 

c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good governance 

dan clean governent; 

d.  Semakin  terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan 
budaya kerja yang mengutamakan pelayanan dan masyarakat; 

 
e.  Meningkatnya pelayanan umum; 

f.  Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output    

kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak. 

g.  Meningkatnya kinerja  aparatur.
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TARGET PENCAPAIAN KINERJA  

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 

 

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEGIATAN 

( OUT PUT ) 

CAPAIAN HASIL 

(OUT COME) Alokasi ( Rp) Realisasi ( Rp) 

      

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1. Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

18.624.830.606,- 

 

17.210.313.581,- 

 

Terbayarnya gaji dan tunjangan 

ASN, terlaksananya administrasi 

penatausahaan keuangan 

Gaji dan tunjangan, Laporan 

Kepegawaian dan 

ketatausahaan, Laporan 

keuangan dan barang, 

2. Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

h 

75.067.500,- 71.605.000- Terpenuhinya kebutuhan pakaian 

kerja lapangan dan peningkatan 

manajemen keuangan dan barang 

milik daerah di Bagian Umum 

Pakaian kerja lapangan, 

peningkatan SDM manajemen 

keuangan dan barang milik 

daerah,  
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NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEGIATAN 

( OUT PUT ) 

CAPAIAN HASIL 

(OUT COME) Alokasi ( Rp) Realisasi ( Rp) 

3. Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

3.526.415.100,- 3.193.435.333,- Tersedianya kebutuhan komponen 

instalasi listrik, sarana prasarana 

kantor, pemeliharaan  dan 

pengadaan sarana prasarana 

kantor,barang cetakan dan 

penggandaan 

Terselenggaranya dan 

terpenuhinya kegiatan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD 

Komponen Instalasi Listrik, 

pakaian dinas KDH/WKDH, 

Pemeliharaan dan pengadaan 

Sarana prasarana    kantor   

Perjalanan dinas         dan 

jamuan makan minum                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

2.103.448.010,- 2.005.500.049,- Terlaksananya tertib administrasi 

kegiatan surat menyurat, 

Kelancaran pembayaran air, listrik 

dan telpon, serta pemeliharaan 

Sarana prasarana kantor, 

terbayarnya honor pengelola 

keuangan dan honor PHL 

Pengiriman surat dan laporan-

laporan 

Pembayaran air, listrik dan 

telepon 

ATK 

honor pengelola keuangan dan 

honor PHL 
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NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEGIATAN 

( OUT PUT ) 

CAPAIAN HASIL 

(OUT COME) Alokasi ( Rp) Realisasi ( Rp) 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1.761.793.872,- 1.619.710.226,- Tersedianya kendaraan kantor, 

sarana prasarana dan alat kantor 

yang memadai 

Pemeliharaan kendaraan  

Pajak kendaran bermotor 

Pemeliharaan sarpras dan alat 

kantor 

6. Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah 

885.837.260,- 867.874.792,- Terbayarnya gaji Bupati dan Wakil 

Bupati 

Gaji Bupati dan Wakil Bupati  

7. Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

95.000.000,- 78.745.000,- Tersedianya rumah jabatan Wakil 

Bupati 

Sewa Rumah Jabatan Wakil 

Bupati 

         

Kepala Bagian Umum                              PPK 

 

Reni Mariastuti, SH, M.Hum                        Rochma Bertiana, SH 

           NIP. 197207021998032007      ‘                            NIP. 197210181998032004 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BAGIAN UMUM 

3.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Bagian Umum 

Pencapaian target kinerja Bagian Umum Tahun Anggaran 2021 

 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
NO 

 
KEGIATAN 

 
ANGGARAN 

REALISASI 

Dalam Angka % 

A BELANJA   LANGSUNG 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

1. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

18.624.830.606,- 

 

17.210.313.581,- 

 

92% 

2. Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

75.067.500,- 71.605.000- 95% 

3. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

3.526.415.100,- 3.193.435.333,- 90% 

4. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2.103.448.010,- 2.005.500.049,- 95% 

5. Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.761.793.872,- 1.619.710.226,- 91% 

6 Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 

885.837.260,- 867.874.792,- 97% 

7 Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

95.000.000,- 78.745.000,- 82% 

 

3.2.Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target  kinerja yang 

telah ditetapkan 
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Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pencapaian 

target kinerja menemui beberapa hambatan dan kendala antara lain : 

Untuk beberapa kegiatan pencapaian target kinerjanya tidak maksimal, hal 

tersebut dikarenakan masih adanya dampak dari pendemi virus Covid -19. 

Kegiatan tersebut antara lain meliputi kegiatan  

1. Pelayanan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan masih belum 

banyak yang terlaksana,  

2. Belum banyak permohonan pelayanan sarana prasarana dari 

masyarakat maupun dinas instansi luar. 

 

BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTASI 

 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Bantul. 

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah. 

Sesuai dengan peraturan perundang-uandangan yang berlaku ( UU Nomor 1 

Tahun 2004 ),Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang 

wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa 

Laporan Keuangan, sedangkan Bagian Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas 

akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntasi dan menyusun Laporan 

Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

       4.2    Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.     

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 asset , kewajiban dan 

ekuitas dalam Neraca. 

 

       4.3  Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 
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Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Bagian Umum 

Setda  Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 

 

A.  Kas dan Sentra Kas  

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah kabupaten terdiri 

atas  

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah 

tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di kas 

Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah 

 Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten 

yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-bank yang ditunjuk oleh 

Bupati. Setara kas, antara lain berupa deposito kuarang dari tiga bulan yang 

dikelola Bendahara Umum Daerah. 

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain 

Bendahara Umum daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan kas 

di Bendahara penerimaan. 

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi 

tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU 

yang tertanggal neraca belum disetor ke kas daerah.  

Kas di bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang 

bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan bendahara tersebut ( 

saldo pungutan yang diterima ) yang pertanggal neraca belum disetor ke kas 

daerah. 

  Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. 

Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonfersi 

berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada 

akhir tahun kas dalam valuta asing di konversi ke dalam rupiah 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. 

 

B. Persediaan 
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Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 

dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 

( dua  belas ) bulan dari tanggal pelaporan. 

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan ( Phisikal Inventari Taking ). 

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau 

penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara : 

- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian 

- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri 

- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan 

cara lainnya seperti donasi.  

C. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudakan untuk 

dimiliki lebih dari 12 ( dua belas ) bulan . Investasi jangka panjang dibagi 

menurut maksud / sifat penanaman investasinya, yaitu non permanent dan 

permanent. 

- Investasi Non Permanen 

Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan 

berakhir dalam jangka waktu tertentu antara lain dalam bentuk dana bergulir, 

obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. 

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu 

sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.Obligasi dinilai 

sebesar nilai nominal. Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai 

sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain 

dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak 

ke tiga. 

 

 

D. Aset Tetap 
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Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Aset tetap berwujud harus memenuhi criteria : 

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

- Biaya perolehan asset tetap dapat diukur secara handal 

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau 
seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, 
pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi 
asset tetap yang digunakan adalah : 
- Tanah 

- Peralatan dan mesin 

- Gedung dan bangunan 

- Jalan, irigasi dan jaringan 

- Aset tetap lainnya 

- Kontruksi dalam pengerjaan. 

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan perpindah serta 

dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap 

dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. 

Bila harga biaya perolehan dinyakan dalam valuta asing maka nilai rupiah 

asset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar ( Kurs tengah BI ) pada 

saat perolehan. Kontruksi dalam pengerjaan adalah asset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset yang 

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyrakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat 

dengan biaya perolehan. Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi ( 

capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut: 

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olahraga yang 

sama atau lebih dari Rp 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ). 

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih 

dari Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) 



 15 

- Untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya 

dikecualikan dari kapitalisasi diatas. 

E. Aset Lainya. 

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam 

aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset 

lainya terdiri dari : 

1. Aset tak berwujud 

2. Tagihan Penjualan angsuran 

3. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi 

4. Kemitraan dengan pihak ke tiga 

5. Sewa dibayar dimuka 

6. Aset lain –lain. 

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan 

biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi. Tagihan penjualan angsuran 

dinilai sebesar nilai nominal kontrak/ berita acara penjualan aset dikurangi 

dengan angsuran yang telah dibayar. 

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam surat ketetapan 

tuntutan perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang 

bersangkutan ke kas daerah. 

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nominal dalam surat keterangan 

tanggungjawab mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke kas daerah. 

Bangun Kelola serah ( BKS ) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan 

Pemerintah Kabupaten kepada pihak ke tiga untuk membangun aset BKS 

tersebut. Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan 

pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak 

ketiga untuk membangun aset tersebut. 

F. Kewajiban. 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau 

pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban 

dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 
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dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

G. Kewajiban jangka pendek 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar 

kembali atau jatuh tempo dalam 12 ( Dua Belas ) bulan setelah tanggal 

pelaporan.  

Kewajiban jangka pendek terdiri dari : 

- Utang kepada pihak ketiga 

- Utang bunga 

- Hutang perhitungan pihak ketiga 

- Bagian  Lancar Utang Jangka Panjang 

Adapun Hutang Jangka Pendek yang dimiliki oleh Bagian Umum adalah 

berupa tagihan biaya Air bulan Desember 2021 sebesar Rp. 

20.928.600,- 

H. Kewajiban Jangka Panjang. 

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar 

kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 ( Dua belas ) bulan sejak tanggal 

pelaporan. 

I. Ekuitas Dana 

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang 

merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten 

yang terdiri dari Ekuitas Dana lancar, Ekuitas dana Investasi, Ekuitas dana 

Cadangan.  

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancer 

dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. 

Ekuitas dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah Daerah yang 

tertanam dalam Investasi jangka panjang dan aset lainya ( Tidak termasuk 

Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban jangka panjang . 

Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang 

dicadangkan untuk tujuan tertentu. 

J. Pendapatan. 
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Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun 

anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Basis pengakuan 

pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima 

pada kas daerah. Sedangkan azaz penerimaan adalah azaz bruto yang 

tidak diperbolehkan kompensansi antara penerimaan dan pengeluaran. 

K. Belanja 

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang menjadi beban daerah. Basis kas yaitu biaya diakui pada 

saat terjadi pengeluaran. 

L. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada 

dalam Standar Akuntansi Pemerintah. 

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti standar 

akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah terutama 

menyangkut penilaian asset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan 

biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum 

dilakukannya penyusutan terhadap asset tetap. 

BAB V 

         PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , 

Pasal 100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah 

Daerah terdiri dari : (a) Laporan Realisasi APBD,(b) Neraca Daerah; dan (c) 

Catatan atas Laporan  Keuangan. 

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dipergunakan oleh 

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaen Bantul yang memuat perbandingan 

antara realisasi pelaksanaan  APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. 

Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran 

pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta 
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menghitung  selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran 

daerah pada pos pembiayaan. 

Struktur APBD Tahun anggaran 2021  pada Bagian Umum meliputi  

komponen  Belanja Operasi : 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang 

mencakup 

7 kegiatan yaitu : 

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

f. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

g. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 

Belanja  pada  Bagian  Umum  dari  anggaran   sebesar Rp 27.072.392.348,- 

 terealisir  sebesar Rp 25.047.183.981 ,- atau 92,53%, sisa anggaran sebesar 

Rp  2.025.208.367 ,-.  

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai 

penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Bagian Umum Tahun Anggaran 2020 

dapat disampaikan sebagai berikut ;  

5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD 

5.1.1. Realisasi Belanja Daerah 

 Dari Rencana Belanja Daerah pada Bagian Umum yang tertuang dalam 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 27.072.392.348,-  terealisir 

sebesar Rp 25.047.183.981,- atau 92,53%.                           

 

 

BAB VI 

INFORMASI NON KEUANGAN 
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Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah salah satu 

unit organisasi  di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yang 

berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tanggal 31 

Desember 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bantul. 

Ketugasan Bagian Umum berada di bawah Assisten Administrasi Umum 

dan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan tupoksi mempunyai tugas 

melaksanakan ketatausahaan, keuangan Sekretariat Daerah, Pelaksanaan 

urusan Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi. 

Tugas Pokok dan fungsi Bagian Umum adalah Pelayanan Bupati di bawah 

Assisten Administrasi  Umum dan Sumber Daya Manusia meliputi : 

1. Sub.Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Umum 

dan membina kearsipan. 

2.  Sub.Bagian Rumah Tangga 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program kebutuhan 

perlengkapan, pengolahan perlengkapan, membina administrasi 

perlengkapan dan material serta melakukan urusan rumah tangga. 

3. Sub.Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan Sekretariat 

Daerah. 

VISI  - MISI  

A. VISI 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan, 

kegiatan Bagian Umum ditetapkan Visi Bagian Umum  yaitu Profesionalisme 

Kinerja Menuju Pelayanan Prima di Kabupaten Bantul. 

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kondisi Bagian Umum yang ingin 

diwujudkan dimasa yang akan datang memberikan pelayanan agar jalannya 

pemerintahan lancar yang semua akan diwujudkan melalui Misi. 
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Untuk  mencapai  Visi Bagian Umum maka nilai utama yang dijadikan pedoman 

adalah : 

1. Asas Keterbukaan 

Transparan ditinjau atas dasar kebebasan arus informasi 

Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap 

semua informasi terkait seperti berbagai aturan, kebijaksanaan pimpinan, 

diperbagai kegiatan proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara 

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi harus 

dapat dipahami dan dapat diterima. 

2. Asas Kebersamaan 

Dalam arti semua staf diberikan kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat, perbedaan pendapat dan menerima pendapat orang lain. 

Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggungjawab. 

3. Asas Jujur dan Adil 

Dalam pengertian Jujur dalam melaksanakan keputusan dan pekerjaan 

sesuai dengan plot dan rancangan serta anggaran serta adil untuk semua 

anggota . 

4. Profesionalisme 

Pelayanan kepada lancarnya jalannya roda pemerintahan merupakan hal 

yang utama. 

Dalam hal ini kepuasan yang mendapat pelayanan merupakan factor 

penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat harmonis 

keberadaannya. 

Oleh karena itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus 

cepat,tepat dan tidak menyimpang peraturan yang berlaku. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan 

sesuatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban . 

B. MISI 
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Misi merupakan kenyataan tentang tujuan operasional organisasi ( 

Bagian Umum ) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan sehingga 

dapat mengikuti irama perubahan jaman bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan pada masa mendatang. 

Sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan diatas 

pernyataan Misi    mencerminkan tentang sejak sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. 

Dengan adanya pernyataan Misi Organisasi maka akan dapat 

dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang 

akan datang. 

Adapun Misi Bagian Umum adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Kearsipan 

2. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan/Pemeliharaan Aset milik 

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka memberikan pelayanan 

tugas jalannya Pemerintahan. 

3. Terlaksananya Koordinasi dengan Dinas Instansi/ Badan/ Kantor/ 

Bagian.  

 

                                                               BAB VII 

Penutup 

Dari penjelasan dari pos-pos laporan keuangan pada Bagian Umum 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

  Daerah 

f. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

 Kepala Daerah 
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g. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  

       Jumlah dana       Rp 27.072.392.348,- 

       Realisasi             Rp 25.047.183.981,- atau  92,53 % 

       Sisa anggaran    Rp   2.025.208.367,- 

Demikian Laporan Keuangan Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 

Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran Bagian 

Umum Setda Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 

Bantul ,     Januari  2022 
KEPALA BAGIAN UMUM 

 SETDA KAB.BANTUL 
 

 

Reni Mariastuti, SH, M.Hum  
     NIP.197207021998032007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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BAGIAN UMUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2021 
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PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

 

 Laporan Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang 

terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca;   c) Catatan Atas Laporan 

Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami. 

 Laporan 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 

akuntansi Pemerintahan. 

 

        Bantul,         Januari 2022 
 

KEPALA BAGIAN UMUM 
  SETDA KAB.BANTUL 

 

 

              Reni Mariastuti, SH, M.Hum 
              NIP. 197207021998032007 

 

 


