
      

 
 

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Tujuan umum Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, dan hasil operasi dan perubahan ekuitas yang 

berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 

entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan menyediakan informasi 

mengenai hal-hal sebagai berikut : 

a. Posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD; 

b. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

c. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

d. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

e. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

f. Evaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya. 

 

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan 

mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya 

ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal 

berikut : 

a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan 

periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi 

keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan 

informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan kebijakan 

akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan; 

 

 



      

 
 

b. Diterbitkan tepat waktu setelah periode akuntansi berakhir; 

c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian 

yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai 

laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan 

atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang 

sesungguhnya; 

d. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

PP Nomor 71 tentang SAP Lampiran I PSAP Nomor 10, Paragraf 42 

menyatakan perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Sehingga penyajian kembali (restatement) laporan keuangan SKPD akan disajikan 

kembali Neraca, LPE dan CaLK. 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Selatan yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2020. Laporan 

Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan,terdiri atas: 

1. LaporanRealisasiAnggaran (LRA); 

2. Neraca;  

3. LaporanOperasional (LO);  

4. LaporanPerubahanEkuitas (LPE); dan 

5. Catatan atasLaporanKeuangan (CaLK). 



      

 
 

Sesuai dasar hukum di atas untuk penyajian kembali (restatement) SKPD Provinsi 

Sumatera SelatanTahun 2018, terdiri dari: 

1. Neraca; 

2. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

 

Adapun sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, adalah sebagai 

berikut. 

I    Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 

 Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan. 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan. 

 Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan. 

II  Kebijakan Akuntansi 

II.1 Entitas akuntansi; 

II.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

II.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan  

      keuangan; 

II.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan  

     yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 

III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

III.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan Realisasi 

Anggaran 

III.2 Penjelasan Pos-pos Neraca 

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca. 

 



      

 
 

III.3 PenjelasanPos-posLaporan Operasional 

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan 

Operasional. 

III.4 PenjelasanPos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dan 

perubahannya akibat penyajian kembali (restatement) SKPD. 

III.5 Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan Laporan    

       Keuangan 

IV  Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian 

manapun dari laporan keuangan, yaitu: 

IV.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi    tempat 

entitas. 

IV.2  Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan  

        pokoknya. 

IV.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan 

operasionalnya. 

IV.4  Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun   

        berjalan. 

IV.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan. 

V  Penutup 

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting 

tentang laporan keuangan. 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

  



      

 
 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

II.1 Entitas Akuntansi 

  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan menyiapkan bahan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah di bidang Penanaman Modal baik untuk Penanaman Modal 

Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang terdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu : 

1. Sekretariat 

2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Penanaman Modal 

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal 

5. BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

6. Bidang Promosi Penanaman Modal 

 

II.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah 

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam 

laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, 

pendapatan-LO dan Beban-LO 

 

II.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Informasi pengukuranpos-pos laporan keuangan menggambarkan nilai 

perolehan historis, yaitu asset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas 

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut, 



      

 
 

kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih 

antara asset dengan kewajiban. 

1. Aset 

a. Aset lancar 

1) Kas 

Kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu uang tunai dan saldo simpanan 

di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan. 

2) Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek dicatat sebesar harga perolehan. 

 Apabila dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito 

jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. 

3) Piutang 

Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Metode penilaian piutang 

menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

4) Persediaan 

Nilai persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan persediaan yang 

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan 

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 

perolehan persediaan.  

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan 

persediaan yang terakhir diperoleh.  

5) Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan 

modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga 

transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka 

perolehan investasi tersebut. 

 

 



      

 
 

Sedangkan investasi jangka panjang yang bersifat non permanen 

misalnya dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat 

berupa bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok 

masyarakat, dicatat sebesar nilai perolehan. Metode penilaian 

investasi non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat 

direalisasikan. 

b. Aset Tetap 

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, 

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Aset tetap dinilai dengan akumulasi penyusutan asset tetap sesuai masa 

mafaatnya dan dihitung dari tahun perolehannya. 

c. Dana Cadangan 

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal. Pendapatan atas 

penempatan dana cadangan dicatat menambah nilai dana cadangan. 

d. Aset Lainnya 

Aset Lainnya dapat berupa: 

1) Tagihan Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal; 

2) Kemitraan pihak ketiga dicatat sebesar biaya perolehannya. Jika diperoleh 

melalui BOT dicatat sesuai nilai wajar pada saat serah terima, dan jika 

perolehan dengan BTO dicatat sesuai nilai perolehan/investasi oleh pihak 

ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai dengan akumulasi 

penyusutan asset kemitraan sesuai masa mafaatnya dan dihitung dari 

tahun perolehannya. 

 

 



      

 
 

3) Aset tidak berwujud salah satunya perangkat lunak komputer dicatat 

sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud dinilai dengan akumulasi 

amortisasi asset tidak berwujud. 

4) Aset Lain-lain  

Adalah aset yang tidak termasuk diantara ketiga aset yang dijelaskan di 

atas. 

2. Kewajiban 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang 

asing menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

4. Pendapatan 

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

5. Belanja 

Belanja diukur berdasarkan nilai bukti yang dipertanggungjawabkan dari 

bendahara pengeluaran SKPD.  

6. Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau 

dokumen tagihan lainnya yang belum dilunasi. Nilai nominal tersebut 

berdasarkan azas bruto.Jika pendapatan barang/jasa tidak diperoleh harga 

perolehan/nilai nominalnya pendapatan diukur sebesar nilai wajar. 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

7. Beban-LO 

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal 

atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi asset dan penurunan manfaat 

Ekonomi atau potensi jasa.Jika beban barang/jasa tidak diperoleh harga 

perolehannya, beban diukur berdasarkan nilai wajar. 

 

II.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAP  

Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan 

keuangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

III.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

Jumlah seluruh anggaran belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang tertera 

di DPA-SKPD setelah perubahan sebesar    Rp. 23.670.327.600,- terdiri dari Belanja 

Tidak Langsung Rp. 19.913.118.000,- terealisasi Rp.15.682.714.345,- atau 78,76% 

dan Belanja Langsung sebesar  Rp. 3.028.918.360,- terealisasi Rp. 2.647.591.634,- 

atau 87,41%. Adapun rincian realisasi anggaran tersebut seperti yang terdapat pada 

tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1 
Laporan Realisasi AnggaranTahun Anggaran 2020. 

No  Uraian Kegiatan Pagu Dana Realisasi Saldo 

1. BelanjaTidak Langsung : Rp    19.913.118.000,- Rp   15.682.714.345,-  Rp    4.230.403.655,- 

  a. Bel. Pegawai  Rp.  19.913.118.000,-  Rp  15.682.714.345,-  Rp    4.230.403.655,- 

2. Belanja Langsung : Rp      3.757.209.600,-  Rp   3.573.686.522,-  Rp       183.523.078,- 

  -    Belanja Barang/Jasa  Rp     2.771.804.000,-  Rp   2.597.604.422,-  Rp       174.199.578,- 

  -    Belanja Modal  Rp        985.405.600,-  Rp      976.082.100,-  Rp           9.323.500,- 

  Jumlah Rp 23.670.327.600,- Rp 19.256.400.867,-  Rp. 4.413.926.733,- 

 
Setoran pajak yang dikelola Bendaharawan pengeluaran sebesar  Rp. 25.570.984,-
,terdiri dari : PPN-DN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23 seperti yang 
terlihat pada tabel 2 di bawah ini : 

 

Tabel 2 
Daftar Penyetoran Pajak Tahun Anggaran 2020 

No. JenisPajak Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4 
5.. 

PPhPasal 21 
PPhPasal 22 
PPhPasal 23 
PPh Pasal 4 (2) 
PPN-DN 

Rp.      3.626.500,- 
Rp.      2.103.222,- 
Rp.         753.862,- 
Rp.         225.000,- 
Rp.    18.862.400,- 

 Jumlah Rp.    25.570.984,- 

 

 

 

 



      

 
 

III.3. Penjelasan Pos-pos Laporan  Operasional 

Pada Pos-Pos Laporan Operasional, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan hanya menggambarkan 

Beban Operasi seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 
Laporan Operasional 

No Uraian Saldo 2019 Saldo 2020 Kenaikan/Penurunan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pendapatan Hibah 

Beban Pegawai-LO 

Beban Barang dan Jasa 

Beban Penyusutan 

Beban Lain-Lain 

Rp                        0,- 

Rp.14.755.271.270,- 

Rp.  3.700.585.890,91,- 

Rp.     428.205.516,- 

Rp          2.475.000,- 

Rp.                         0,- 

Rp.  15.682.714.345,- 

Rp.    2.595.767.805,- 

Rp.       482.989.578,- 

Rp.           5.000.000,- 

Rp.                         0,- 

Rp.       927.443.075,- 

(Rp.   1.104.818.085,91) 

Rp.          54.784.062,- 

Rp.            2.525.000,- 

 Surplus/Defisit-LO Rp.18.886.537.676,91 Rp.  18.766.471.728,- Rp.        120.065.948,91 

 

Defisit – LO disebabkan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengelola Penerimaan/Pendapatan. 

 

III.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Untuk Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan seperti yang terlihat pada 

tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4 

Laporan Perubahan Ekuitas 
Uraian 2020 2019 

Ekuitas Awal 
Surplus/Defisit –LO 
Dampak Kumulatif Perubahan 
Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 

- Koreksi Nilai Persediaan 
- Selisih Revaluasi Aset Tetap 
- Koreksi Ekuitas Lainnya 

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan 
Ekuitas Akhir 

Rp.    9.612.557.747,- 
(Rp. 18.766.471.728,-) 
 
 
Rp.                        0,- 
Rp.                        0,- 
Rp.                        0,- 
Rp.   19.256.400.867,- 
Rp.   10.102.486.886,- 

Rp.     9.402.797.353,-  
(Rp.  18.886.537.676,91) 
 
 
Rp.                          0,- 
Rp.                          0,- 
(Rp.        327.112.390,-) 
Rp  .                         0,- 
(Rp.      9.810.852.713,91) 

 

 

 

 

 



      

 
 

BAB IV 

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN 

 

 

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian 

manapun dari laporan keuangan, yaitu: 

IV.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada 

di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM 4,5 No. 

90 Palembang. 

IV.2 Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. 

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Pasal 

4 (empat), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan PTSP yang kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut : 

▪ Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah; 

▪ Penetapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 

penanaman modal; 

▪ Pengembangan peluang dan potensi  penanaman  modal  di  daerah dengan 

memberdayakan badan usaha; 

▪ Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan 

perizinan/nonperizinan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Provinsi; 

▪ Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

di bidang perizinan dan penanaman modal; 

 

 

 



      

 
 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengembangan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

promosi dan kerjasama penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman 

modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,  

menciptakan  persaingan  usaha  yang   sehat,    dan menyebarkan informasi yang 

seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 

▪ Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan 

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi 

penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 

▪ Pengkoordinasi dan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; 

▪ Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan 

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api; 

▪ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

▪ Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan 

▪ Pelaksanaan fungsi  lain di  bidang penanaman modal  dan perizinan sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

IV.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya. 

Ketentuan peraturan perundangan yang menjadi kegiatan operasional 

adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). 
 

IV.4 Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. 

Sepanjang Tahun Anggaran 2020 ada pergantian Pejabat di lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan dan saran seperti 

berikut ini : 

 

V.1. Kesimpulan 

Untuk Tahun Anggaran 2020 menggunakan sistem pencatatan Berbasis Akrual 

dimana landasan hukum penyusunan laporan keuangannya  adalah Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah. 

 Adapun perbedaan mendasar untuk sistem yang berbasis akrual yang 

sebelumnya digunakan  terletak pada pengakuan akan hak dan kewajiban entitas 

atas suatu transaksi yang semula untuk satu transaksi akan diakui atau dicatat jika 

ada uang kas keluar/masuk, menjadi transaksi akan diakui/dicatat jika sudah ada 

hak atau kewajiban yang timbul akibat transaksi tersebut walaupun belum ada uang 

kas yang keluar/masuk. 

 

V.2 Saran 

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan disarankan agar tetap melakukan  : 

1. Rekonsiliasi antara Bendaharawan atau perangkat PPK-SKPD dengan PPKAD 

selaku pembina pelaksanaan keuangan daerah setiap bulan. 

2. Bimbingan Teknis untuk seluruh Pengelola Keuangan tiap-tiap 6 (enam) bulan 

sekali untuk meningkatkan keahlian mereka. 


