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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

      1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang 

dilaksanakan di tingkat SKPD dan tingkat PPKD. Laporan Keuangan merupakan laporan 

yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran, arus kas (untuk PPKD), dan kinerja 

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Para pengguna laporan keuangan di pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, 

masyarakat para pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donor, 

pemerintah pusat, para pemerhati pemda, selain para pimpinan dan pelaksana manajemen 

pemda sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan. 

            Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

berkewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan ; 

( a ). Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan   kebijakan 

yang dipercayakan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

( b ). Manajemen 

  Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dalam periode 

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura untuk kepentingan masyarakat. 

( c ). Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan. 

( d ). Keseimbangan antar generasi(intergenerational equity). 

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah pada 

periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan 
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dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut.  

 

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan : 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah. 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi. 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya 

dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

 

Pelaporan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  

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 Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura disajikan dengan memenuhi hal – hal sebagai 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 akuntansi harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. 

b). Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir. 

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

penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan 

dapat  

      menggunakan informasi tersebut utuk pengambilan keputusan atas transaksi dan 

kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. 

d) Laporan keuangan SKPD mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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1.2 . Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan Laporan Pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang mengatur Keuangan Daerah antara lain  

a. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, diamanatkan 

bahwa pendapaan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan 

pertanggungjawaban diakui dan diukur dengan basis akrual. 

b.  Ketentuan Peralihan dalam Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1), 

c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah  pasal 70 ayat 

2 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran 

pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat – lambatnya pada tahun 

anggaran 2008; 

d.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti 

PP No 24 tahun 2005 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerinah Daerah sebagai pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Sedangkan acuan penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada: 

1. Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) dan Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(IPSAP), 

2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan 

keuangan, dan 

3. Peraturan perundang – undangan yang relevan dengan laporan keuangan 

 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

Bab I  Pendahuluan 

1.1.   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

 

Bab II    Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

2.1.        Ekonomi Makro 

2.2.        Kebijakan Keuangan 
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Bab III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan   

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

3.1.           Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

3.2.           Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 

 

Bab  IV  Kebijakan Akuntansi 

4.1.         Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Pertanian Tanaman  

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

4.2.          Basisdan prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas  

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

4.3.         Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

4.4.       Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

 

Bab V    Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan  

5.1.        Penjelasan Pos-pos Neraca 

       5.1.1.    Aset 

       5.1.2.    Kewajiban 

5.1.3.    Ekuitas Dana 

5.2.       Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

5.2.1.    Pendapatan 

5.2.2.    Belanja 

5.3.       Penjelasan Pos – pos Laporan Operasional 

5.3.1.    Pendapatan 

       5.3.2.    Beban 

5.4.       Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 

 

Bab VI  Penjelasan atas Informasi Non Keuangan  

 

Bab VII Penutup. 

 

Lampiran Tambahan 
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BAB II   

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN  

 

2.1 Ekonomi Makro 

     Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian menjadi penyumbang utama 

dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, sektor pertanian masih menjadi salah satu 

bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan di bidang pertanian memiliki peranan 

strategis dalam perekonomian nasional. Peranan strategis tersebut terutama dalam penyediaan 

bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor untuk devisa negara, 

penyediaan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja sebagai penyerap pencari 

kerja. 

     Pembangunan di bidang pertanian lebih diarahkan untuk mampu mewujudkan dan 

melestarikan swasembada pangan, peningkatan ekspor non migas dan mengurangi impor 

untuk mengurangi pengeluaran devisa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan petani yang nantinya berujung pada peningkatan dan stabilitas pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pertanian adalah 

terjadinya pertumbuhan produktivitas pangan yang dihasilkan petani dan terciptanya 

swasembada pangan nasional. 

     Di daerah agraris, potensi pertanian menjadi ruh dan semangat dalam membangun dan 

mengembangkan daerah. Kemajuan suatu daerah akan dinilai berhasil apabila mampu 

memberdayakan hasil pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Provinsi 

Jawa Tengah sebagai provinsi yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki 

peran penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan di bidang pertanian. 

Potensi yang dimiliki tersebut telah menjadi keuntungan dan sekaligus tantangan yang cukup 

besar dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut. Kemampuan Jawa Tengah 

mengelola potensi pertanian akan sangat menentukan masa depannya, maka jika gagal, image 

Jawa Tengah sebagai penghasil produk pertanian akan tenggelam seiring dengan 

perkembangan industrialisasi yang semakin berkembang secara pesat. 

 

2.2 Kebijakan  Keuangan 

a. Pendapatan Daerah 

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan : 

1) Dalam penentuan harga benih padi, palawija, dan bibit tanaman hortikultura yang 

dihasilkan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan 

sebesar 80% dari harga pasar. 

2) Besarnya retribusi untuk pengujian di Laboratorium pemeriksaan dan pengujian 

tanaman.telah ditetapkan di Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2014 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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b. Belanja Daerah 

      Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :  

1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa 

dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek. 

2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus 

didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah. 

3) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa 

angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari 

suatu penerimaan daerah. 

4) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya 

efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu 

dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

5) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung. 

6) Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang tidak terselesaikan. 

 

c. Strategi dan Prioritas. 

Strategi : 

    Kebijakan strategis yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 
upaya meningkatkan produksi padi adalah : 

1. Memantapkan dan meningkatkan produksi melalui penyediaan air irigasi, 
pemakaian pupuk berimbang, penggunaan benih varietas unggul baru, 
pengamanan pertanaman dan produksi. 

2. Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk 
pengembangan tanaman pangan. 

3. Mengembangkan industry pertanian pedesaan melalui teknologi pengolahan 
hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran. 

4. Menguatkan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan. 
5. Mengembangkan kelembagaan usaha dan sarana pengolahan serta pemasaran di 

pedesaan. 
6. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani. 
(Sumber : Gubernur Jawa Tengah, Gerakan Peningkatan Produksi Padi Provinsi 
Jawa Tengah, Disampaikan dalam rangka Pemberian Penghargaan (P2BN) Tahun 
2010). 
    Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 
meningkatkan produksi palawija adalah dengan meningkatkan penggunaan benih 
palawija bersertifikat. Benih palawija yang bersertifikat telah melalui berbagai proses 
dari sejak penyiapan lahan, pengolahan lahan, penyediaan benih yang bermutu, 
penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen serta penyimpanan dilakukan 
dengan sebaik mungkin, sehingga diperoleh benih yang baik.  
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 Sedangkan untuk meningkatkan pasokan dan permintaan hortikultura, strategi 
yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa tengah adalah: 
1. Menjaga keseimbangan supply demand buah – buahan antar lokasi dan antar 

waktu dengan meningkatkan sistem distribusi antar sentra pemasaran, hal ini 
perlu ditunjang dengan peningkatan pengelolaan penanganan pasca panen dan 
penyediaan sarana transportasi yang memenuhi keamanan dalam distribusi. 
Pembangunan infrastruktur public di sentra produksi dan menuju daerah 
pemasaran (akses jalan, sarana transportasi, jaringan listrik, pengairan, dll) perlu 
dikembangkan sehingga produk dapat ditangani dan didistribusikan dalam 
keadaan baik/prima meskipun menempuh jarak yang cukup jauh. 

2. Meningkatkan kesadaran dan kampanye kepada masyarakat / konsumen dalam 
peningkatan konsumsi hortikultura pada berbagai media, kesekmpatan dan 
tempat, disamping kampanye peningkatan citra, apresiasi, dan cinta (CAC) 
produk hortikultura nusantara. Mengingat tingkat konsumsi hortikultura 
perkapita masih rendah, maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan 
kemauan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya. 
Peningkatan konsumsi masyarakat akan berdampak pada peningkatan permintaan 
serta menjadi penghela dalam pemasaran, dengan demikian supply yang terjadi 
selama ini akan dapat ditampung oleh pasar domestic. 

3. Meningkatkan daya saing produk hortikultura melalui peningkatan mutu dan 
performan produk, peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, serta 
peningkatan besaran produksi, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kriteria 
yang diharapkan konsumen dengan harga yang bersaing. Jaminan mutu, 
keberlanjutan pasokan produk, dan pelayanan prima sangat diperlukan dalam 
peningkatan daya saing produk. 

4. Meningkatkan efisiensi dan memperpendek rantai pemasaran sehingga marjin 
dan nilai tambah yang diterima petani menjadi lebih besar (proporsional).  

5. Melakukan pengawasan pasar terhadap mutu, standar dan asal produk 
hortikultura yang beredar, disamping melakukan pengawasan impor. Produk 
yang dijual di pasar bukan lagi merupakan produk asalan, namun sudah 
memenuhi standar, baik mutu, performan, penanganan dan kemansannya. 

6. Pengembangan hortikultura untuk tujuan ekspor selama ini umumnya dilakukan 
oleh perusahaan besar karena mereka telah memahami aturan, punya pengalaman 
dalam melakukan ekspor, serta punya jaringan pemasaran internasional yang 
kuat. 

7. Meningkatkan jejaringan supply produk dan mengembangkan pengelolaan rantai 
pasokan (supply chain management) antar produsen dan pelaku usaha antar 
sentra produksi. 

8. Meningkatkan kualitas dan inventarisasi data dari lapangan (produsen dan sentra), 
serta data pemasaran (harga, pasokan, impor, dll) sehingga sangat mendukung dalam 
perumusan perencanaan dan pemetaan produksi, pengaturan pola tanam, 
pengembangan sentra, penetapan sasaran pasar, dan kebijakan lainnya. 

(Sumber : Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura, Analisis dan 
Evaluasi Supply Demand Produk Hortikultura, November 2005). 
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    Prioritas : 

1) Pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, 
sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan 
kelembagaan, melalui diversikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. 

                  2) Pendekatan pembangunan melalui sistem agrobisnis dan kawasan, dengan 
pengembangan kinerja masing – masing subsistem agrobisnis, serta membangun 
sinergi jejaring antara simpul – simpul system agribisnis. 

                  3)   Pengembangan Wilayah; 

                  4)   Penanganan Kemiskinan; 

                  5)   Optimalisasi investasi pertanian; 

                    6)   Pengembangan manajemen kebijakan keuangan dalam pembangunan pertanian 
lintas sektor dan lintas kabupaten/kota. 

                  7)   Dalam peningkatan Ketahanan Pangan  dan Pengembangan Agribisnis 

 
  Sesuai dengan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa 

Tengah yaitu terwujudnya sistem agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang mandiri, 

berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis pada pengelolaan sumberdaya yang lestari, 

maka misi yang akan dicapai yaitu : 

a). Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pertanian 

menuju kemandirian usaha di pedesaan. 

b). Mengembangkan usaha agribisnis  tanaman pangan dan hortikultura yang memenuhi 

kebutuhan pangan yang cukup, aman dan terjangkau, bahan baku industry dan ekspor. 

c). Mengembangkan teknologi pertanian tepat guna, spesifik lokalita dan ramah lingkungan. 

d). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan agribisnis. 

e). Mendorong peningkatan mutu dan daya saing komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 

f). Mendorong terciptanya keterpaduan sentra – sentra pertanian dengan agroindustri dan pasar. 

 

    Upaya mencapai sasaran produksi baik itu padi, palawija, maupun hortikultura diperlukan 

dukungan seluruh pemangku jabatan (stakeholder) yang terkait, mulai dari petani, produsen benih 

bermutu, produsen pupuk dan pestisida, penyedia jasa alsintan, distributor/penyalur/kios-kios 

sapprodi sampai dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA 

UMUM  

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016 adalah sebesar 97,39% dengan 

perincian : 

        Jumlah Dana DPA  SKPD 2016  = Rp. 210.555.059.000 

        Jumlah Dana DPAP SKPD 2016 = Rp.   (34.659.750.000)   

 

        Jumlah Dana Tahun 2016        = Rp.    175.895.309.000,- 

        Dana yang terealisasi sebesar  =  Rp.    171.304.859.194,- 

 

Jumlah keseluruhan untuk Anggaran Pendapatan tahun 2016 Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 8.400.700.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp 15.891.706.461,- (mencapai 189,17%). Melebihi dari anggaran yang ditetapkan. 

Salah satu faktor yang turut mendukung tercapainya target anggaran pendapatan bila dilihat 

dari laporan realisasi pendapatan adalah terlampoinya target penjualan produksi usaha daerah 

di semua wilayah, baik itu di wilayah Semarang, wilayah Surakarta, maupun Banyumas. 

Hal ini dimungkinkan karena di tahun 2016  ini kondisi tanaman di sebagian besar kebun 

dinas di semua wilayah cukup baik. Kalaupun ada kendala seperti hama penyakit dan iklim 

yang ekstrim, kendala tersebut dapat diatasi, sehingga sebagian besar kebun dapat 

menghasilkan benih dalam jumlah yang mencukupi dan bermutu baik. Para petani dan 

kelompok tani pun lebih memilih untuk membeli benih atau bibit tanaman di kebun benih 

milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, sehingga 

dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Untuk belanja daerah terealisasi 97,39% dengan rincian Belanja tidak langsung terealisasi 

99,02%  dan Belanja Langsung terealisasi 93,81%. Belanja Langsung masih ada yang belum 

terealisasi sebesar 6,19% (anggaran setelah perubahan Rp 55.088.131.000,- terealisasi Rp 

51.675.570.027,-), terutama karena adanya selisih harga atau harga sudah sesuai dengan nilai 

pengadaan, jadi merupakan sisa mati, disamping adanya penghematan di beberapa kegiatan, 

seperti di kegiatan – kegiatan rutin aparatur yang mulai tahun 2016 ini tidak hanya ada di 

Sekretariat saja tetapi juga sudah menempel di masing – masing UPT. 

 

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET 

YANG TELAH DITETAPKAN 

      Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain : 
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a) Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian. 

b) Belum memadainya jalan dan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang mendukung proses 

produksi serta pemasaran hasil pertanian. 

c) Kurangnya akses petani terhadap informasi teknologi , modal, dan pasar. 

d) Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani. 

e) Rendahnya daya saing hasil pertanian. 

f) Belum terpadu, efektif, dan efisienyya pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang 

diakibatkan manajemen yang tidak dalam satu ” Satmikal ” ( Satuan Administrasi 

Pangkal). 

g) Kurangnya Sinergi Aplikasi Teknologi Spesifik Lokasi. 

h) Terbatasnya sumberdaya lahan dan air, luasannya cenderung menurun serta tidak efektif 

dalam pengelolaanyya. 

i) Produktivitas pertanian relatif rendah dan pengelolaan usaha tani relatif tradisional seta 

penguasaan teknologi rendah, terbatasnya ketersediaan benih sesuai standar teknis. 

j) Terbatasnya sarana / prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama penyakit. 

k) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan semua aspek usahanya, 

sehingga pendapatan masih rendah. 

l) Kurang tersedianya benih dan bibit pertanian yang berkualitas bagi masyarakat. 

m) Bencana alam dan serangan penyakit yang menyebabkan kerugian akibat kematian dan 

penurunan produktivitas ternak dan kerawanan sosial lainnya.  

 

Untuk meminimalisir hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat beberapa kebijakan : 

a) Meningkatkan dan memantapkan produksi melalui penyediaan air irigasi yang cukup, 

sarana produksi dan pengamanan pertanaman serta produksi. 

b) Mengembangkan industri pertanian pedesaan melalui pengolahan hasil, manajemen usaha 

dan penguatan sistem pemasaran. 

c) Menguatkan kelembagaan petani melalui fasilitasi ,bimbingan, dan pembinaan. 

d) Penguatan sistem kelembagaan Penyuluhan, pelaku utama (petani), dan pelaku usaha di 

bidang pertanian. 

e) Pengembangan komoditas dengan peningkatan dukungan terhadap pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

f) Peningkatan produksi, produktivitas dengan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, 

integrasi pertanian serta penggunaan benih/bibit unggul. 

g) Fasilitasi penggunaan sarana/prasarana produksi , alat mesin dan pengendalian hama 

penyakit. 

h) Peningkatan kemampuan /ketrampilan teknik budidaya, pengelolaan lahan , 

kelembagaan, kemitraan, pengolahan hasil, pasca panen, dan pemasaran.   

 

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata – mata didasarkan atas informasi yang 

antara lain : 
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a. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi antarperistiwa yang telah 

lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai 

aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) 

karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai perolehan 

aset dibandingkan pada periode sebelumnya. 

b. Bersifat Umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya 

informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi 

semata – mata dari laporan keuangan saja. 

c. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 

d. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material. 

e. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa 

kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih suatu alternatif 

yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil, 

f. Lebih menekankan pada penyajian transasi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas), dan 

g. Adanya berbagai alernatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DINAS 

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA 

TENGAH. 

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa 

Tengah meliputi : 

(1).  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

        LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai 

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari 

suatu entitas pelaporan yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya. 

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber – sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporana terhadap anggaran. 

(2). Neraca Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, 

merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Pertanian 

TPH mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

 (3). Laporan Operasional (LO), merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan 

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 

tercerminkan dalam pendapatan –LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu 

entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan 

transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan 

transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. 

(4). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), merupakan komponen laporan keuangan yang 

menyajikan sekurang – kurangnya pos – pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada 

periode bersangkutan, koreksi – koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas 

, dan ekuitas akhir. 

(5). Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi 

penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos – pos yang 

disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah 

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan 

untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau 

komitmen – komitmen lainnya. 

 

Kebijakan akuntansi merupakan landasan bagi pemerintah didalam menetapkan sistem 

akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Prinsip akuntansi dan pelaporan 

keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati pembuat standar , 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta 

pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 
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4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI 

JAWA TENGAH. 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis 

akrual. Dalam basis ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan 

telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban 

diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah 

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun 

demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen 

anggaran disusun berdasarkan basis kas. 

     Dalam menyajikan laporan keuangan, Dinas Pertanian TPH memastikan bahwa 

laporan keuangan dapat menyajikan informasi : 

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. 

       2. Dapat diandalkan, dengan pengertian : 

a. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas 

b. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata 

– mata bentuk hukumnya. 

     c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan 

     d. Dapat diverifikasi 

     e. Mencerminkan kehati – hatian 

     f. mencakup semua hal yang material 

        3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan 

        4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 

disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. 

 

 4.3.BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN. 

                 Pengukuran adalah Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan 

setiap pos dalam laporan keuangan, Dan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan 

menggunakan nilai perolehan historis. Dimana Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, Kewajiban 

dicatat 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. 

                  Informasi kebijakan akuntansi yang penting disajikan adalah : 

1. Periode Akuntansi 

           Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. 
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2. Pos-pos Neraca 

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun 

neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas : 

A. KAS DAN SETARA KAS. 

Kas dan Setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai 

rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam 

neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

B. INVESTASI 

                1. INVESTASI JANGKA PENDEK 

   a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar harga 

perolehan 

 b. Bila investasi jangka panjangnya diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi 

dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu harga 

pasar. 

    c. Investasi jangka pendek dalamm bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal 

deposito tersebut 

    d. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam 

mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. 

 

2. INVESTASI JANGKA PANJANG 

      Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah : 

a. Metode Biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehn. 

b. Metode Ekuitas, Yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya 

perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah 

setelah tanggal perolehan 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), diterapkan 

untuk investasi non permanen. 

C. PIUTANG 

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam : 

a. Surat ketetapan 

b. Surat penagihan 

c. Nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

D. PERSEDIAAN 

       Persediaan disajikan sebesar : 

a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 

Biaya perolehan persediaan meliputi : 

1. Harga pembelian 

2. Biaya pengangkutan 

3. Biaya penanganan 

4. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan 
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  Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : 

1. Potongan harga, dan 

2. Rabat, dan lainnya yang serupa 

b. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. 

 

E. ASET TETAP. 

 Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan 

dan pelayanan publik dan nilainya material. 

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh   

APBD melaui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva 

lainnya. 

 Pengakuan Aktiva Tetap. 

 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 

memenuhi kriteria : 

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. 

- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

        Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya , termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan 

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

Contoh biaya  yang dapat diatribusikan secara langsung : 

• Biaya persiapan tempat 

• Biaya pengiriman awal, biaya simpan dan biaya bongkar muat 

• Biaya pemasangan 

• Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 

• Biaya konstruksi 

Biaya perolehan masing – masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing – masing aset bersangkutan. 

Aset tetap yang berasal dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 

                        Perolehan Aset Donasi harus diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah 

yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.  
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 Pengukuran Aktiva Tetap 

-  Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya 

untuk memperoleh hak, buaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya 

penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangnan tua yang 

terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang 

baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. 

-  Jalan dan Jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untukmembangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini 

meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya 

pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan 

jembatan tersebut siap digunakan. 

-   Instalasi dan Jaringandiukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. 

Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya 

biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap 

untuk digunakan. 

-  Bangunan Air ( Irigasi ) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. 

Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya – biaya lain ( termasuk 

didalamnya biaya pembebasan tanah ) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk 

digunakan. 

-  Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk 

dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya 

pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak. 

-   Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan 

monumen bersangkutan. 

-    Biaya Kontruksi yang dicakup oleh suatu kontrak kontruksi akan meliputi 

harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan 

sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. 

Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan 

secara swakelola, jika ada. 

-   Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga 

pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta 

mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 

-   Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan seluruh biaya yangdikeluarkan untuk 

memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini 

meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk 

memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 
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 - Alat Pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.Biaya ini meliputi harga 

pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta 

mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 

-   Alat-Alat Angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi 

harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk 

memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapai digunakan. 

 - Alat Kantor dan Rumah Tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini 

meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta 

mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 

  - Alat Studio dan Alat Komunikasidiukur berdasarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.Biaya ini 

meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta 

mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 

-  Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga 

pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan 

aktiva tersebut sehingga dapat digunakan. 

- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. 

- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaandiukur berdasarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk 

digunakan.Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat 

digunakan. 

  PenilaianAwal Aktiva Tetap 

-  Aset tetap pada awalnya harus dinilai dengan biaya perolehan. 

-  Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah nilai 

wajar     pada saat aset tersebut diperoleh. 

-  Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset 

tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap 

baru digunakan biaya perolehan atau harga wajar jika nilai perolehan tidak ada. 

  Pengungkapan Aktiva Tetap. 

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan ( disclosure ) dalam pelaporan 

aktiva tetap antara lain mengenal penilaian, penyusutan ( depresiasi ) pelepasan, 

penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap. 

- Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam 

penilaian aktiva tetap. 
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F. DANA CADANGAN 

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang   

memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu 

periode akuntansi. 

Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah 

pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana cadangan antara lain 

klarifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukan. 

G. AKTIVA LAIN-LAIN 

Aktiva Lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva 

lancar, aktiva tetap dan dana cadangan. 

Aktiva Lain – lain terdiri dari : 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

 Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan 

kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya. 

  b. Built Operate Transfer ( BOT ), Built Transfer Operate ( BTO ) dan 

Kerjasama Operasi ( KSO ) dan Penjelasannya. 

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh 

pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas 

tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain 

berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka 

waktu tertentu akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya 

waktu yang telah disepakati. 

Pengakuan atas Built Operate Transfer ( BOT ), Built Transfer Operate ( BTO ) 

dan  kerjasama Operasi ( KSO ) berdasarkan harga perolehan pada saat 

bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya Pembangunan yang 

tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang 

paling Obyektif atau berdaya uji.  

c. Bangunan Dalam Pengerjaan. 

Adalah Bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai 

pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. 

Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan 

jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam 

pengerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggujawab bangunan 

dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.  

d. Lain-lain Aktiva 

 Adalah aktiva diluar tagihan penjualan angsuran dan kemitraandengan pihak 

ketiga. 
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B. KEWAJIBAN 

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

 Kewajiban terdiri dari : 

1. Kewajiban Jangka Pendek 

Adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah tanggal pelaporan.  

 Kewajiban jangka pendek, antara lain : 

                     - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

                     - Utang Bunga 

                     - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

                      - Utang Jangka Pendek Lainnya 

2. Kewajiban Jangka Panjang                       

 Adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 

bulan setelah tanggal pelaporan.  

 Kewajiban Jangka Panjang, antara lain : 

                             - Utang Dalam Negeri (Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan, Obligasi) 

                             - Utang Luar Negeri 

                             - Utang Jangka Panjang Lainnya 

 Pengakuan Kewajiban : 

Kewajiban diakui jika kemungkinan besar pengeluaran sumber daya ekonomi 

akan/telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Perubahan atas kewajiban  

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.  Kewajiban 

diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 

                  Kewajiban timbul dari : 

                  - Transaksi dengan pertukaran 

                  - Transaksi Tanpa Pertukaran 

                  - Kejadian yang Berhubungan dengan Pemerintah 

                  - Kejadian yang diakui Pemerintah. 

 

C. EKUITAS DANA 

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi 

ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih 

antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. 

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas 

Dana Cadangan. 

1. Ekuitas Dana Lancar 

Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang 

berasal dari investasi dan dana cadangan. 
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Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva 

daerah yang dipisahkan dan lainnya. 

Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang 

berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang 

dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit. 

Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. 

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) 

Tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun 

anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan 

dinilai berdasarkan nilai nominal. 

                b. Cadangan untuk piutang 

Adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka 

pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikandi 

Neraca. 

c. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 

Adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan 

kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.  

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 

  Adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan 

kekayaanbersih selama tahun anggaran. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal 

utang jangka pendek yang terbayar dalam tahun anggaran berjalan. 

e. Diinvestasikan dalam bentuk saham 

Adalah Kekayaan yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang 

berupa saham pada Perusahaan BUMD 

f. Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan 

Adalah Kekayaan milik SKPD ( Pemda ) kalau ada yang diinvestasikan dalam 

bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.  

 

2. Ekuitas Dana Investasi 

             a.  Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap. 

b.  Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

dana investasi yang dibeli selama periode berjalan. 

 

3. Ekuitas Dana Cadangan 

  a. Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang 

dicadangkan.      

b.  Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan. 
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c.  Saldo Rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang 

ditransfer ke atau dari dana cadangan. 

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang 

berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya : Peruntukan, 

batasan dan jenis investasi dana cadangan. 

Jenis Ekuitas Dana Cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan. 

 

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN 

YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. 

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan 

Keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam 

penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

       Keempat karakteristik tersebut adalah : 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan dan 

4. Dapat dipahami 

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos 

perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca ini dapat memudahkan pemahaman 

dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah kepada para pemakai 

Kebijakan Akuntansi bertujuan bahwa Kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah 

mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal ini di SKPD atas kegiatan dan sumber 

daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Akuntansi berterima umum untuk akuntansi keuangan pemerintah, yang 

mana periodeakuntansinya adalah satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode 

akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. 

       Adapun Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi: 

       1. Akuntansi Pendapatan 

       2. Akuntansi Belanja 

       3. Akuntansi Kewajiban 

       4. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran 

1. Akuntansi Pendapatan 

     Akuntansi Pendapatan adalah mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan .  

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening  Kas Daerah yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah daerah. 
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Pendapatan diakui pada saat diterima pada Bagian Bendahara Penerimaan dan disetorkan 

ke Kas Daerah, dan  dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto,  tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran).  

 

2. Akuntansi Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan. 

 

3. AkuntansiKewajiban 

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

 

4. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran 

 Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui pada 

akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah 

diverifikasi dalam periode berkenaan. 

 Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan 

rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik / telpon (tambah daya listrik) 

dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan 

untuk infrastruktur diluar bangunan.  Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, 

dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan 

hak kepemilikannya berpindah. 

 Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, 

pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama. 

 Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas.  

 Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang 

bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa 

disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi 

penyusutannya, namun sampai tahun 2009, pada laporan keuangan  Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan penyusutan 

atas aset tetapnya. 

 Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset 

tetap. Pengembangan Aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) 

meningkatkan efisiensi, dan/ atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset 

tetap.  

Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset 

tetap. 

 Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada 

harga perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja 

operasional pemeliharaan dan Belanja Modal. 
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 Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian 

utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari aset 

tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan aset tetap. 
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD DINAS PERTANIAN 

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

 
1. Organisasi 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.Sesuai Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 tahun 2008, tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintan daerah 

bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan. 

Adapun susunan struktur organisasi SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengahberdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah 

terdiri dari  

1.    Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jateng 

1 Sekretariat :      - Sub Bag. Program 

         - Sub Bag. Keuangan 

           - Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 

2 Kepala Bidang  

3 Kepala UPT 

4 Kelompok jabatan fungsional 

 
1. Kepala Dinas : Ir. Suryo Banendro, MP. 

2. Sekretaris : Ir. Bimo Santoso, MP 

 Kepala Sub Bag. Program : Heni Purwati, SP 

 Kepala Sub Bag. Keuangan : Hasan Roesdi, SP 

 Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian : Defransisco Dasilva Tavares,SP 

3 Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian : Ir. Eko Partono, MM 

 Kepala Seksi Sarana Pertanian : Ir. Aman Pranoto 

 Kepala Seksi Pengolahan Lahan Pertanian : Ir. Hendro Martono 

 Kepala Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian : Ir. F. Himawan Esti.W, MP  

4 Kepala Bidang Budidaya Tanaman Pangan : Ir. Nuswantoro. SP.MM 

 Kepala Seksi Padi : Edi Darmanto, SP. 

 Kepala Seksi Jagung dan Serealia Lainnya : Indri Nur Septiarini, SP,MP 

 Kepala Seksi Umbi-umbian Dan Kacang-kacangan : Ir. Tri Susilarjo 

5 Kepala Bidang Hortikultura : Ir. Sumantri, MP. 

 Kepala Seksi Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka : Hesti Utami Handayani,SP.MSi. 

 Kepala Seksi Tanaman Buah : Pujo Purwanto Yustinus, SP. 

 Kepala Seksi Tanaman Hias : Ir. Ani Mulyani 

6 Kepala Bidang Usaha Pertanian : Drs. Iman Budiyanto, MP 

 Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pertanian : Ir. Asil Tri Yuniati 

 Kepala Seksi Pasca Panen Dan Pemasaran : Suwarni Dewi, SP.MP. 

 Kasie Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan : Ir. S. Cahyono, M.Si 



 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 
27 

 

7 Kepala BPTPH Jateng : Ir. Kus Priyanti, MM 

 Kepala Sub Bag TU  Nur Riyadi, SH 

 Kepala Seksi Pengamatan Dan Peramalan    Ir. Wrin Driatmono 

 Kepala Seksi Pelayanan Teknis  Ir. Kuszianah, MP 

8 Kepala BBTPH Wil. Semarang. : Ir. Maya Himawati, MMA. 

 Kepala Sub Bag TU  Ikhwan Joko Istarto, SP, M.Si 

 Kepala  Seksi Produksi  Ir. Adji Sihno Soepangat, MP 

 Kepala Seksi Pemasaran  Drs. Purwanto, M.Si 

9 Kepala BBTPH Wil. Surakarta. : Ir. Sardjananto,MM. 

 Kepala Sub Bag TU  Bambang Hermanu, SP 

 Kepala Seksi Produksi  Ir. Hanto Supadmo 

 Kepala Seksi Pemasaran  Ir. Silvia Nursanti 

10 Kepala BBTPH Wil. Banyumas. : Ir. Asih Suciati, MP. 

 Kepala Sub Bag TU  Akh. Sakirin 

 Kepala Seksi Produksi  Endang tri Hartati, SP  

 Kepala Seksi Pemasaran  Widiharto, SP  

11 Kepala BPSB Jawa Tengah : Ir. Neni Ernawati S, MP. 

 Kepala Sub Bag TU  Ir. Djarwo, MM 

 Kasie  Pengembangan dan Pengendalian Mutu Teknologi  Ir. Ali Effendi 

 Kepala Seksi Pelayanan Teknis  Ir. Suryono Budi Santosa, MM 

12 Kepala BPSDMTAN Jawa Tengah : Ir. Catur Wahyudi, MP 

 Kepala Sub Bag TU  Ir. Edy Winarto, MP 

 Kepala Seksi Pelatihan Pertanian  Djoko Judasmoro Dwi Bagyanto, SH 

 Kasi Bimtek dan Penyebaran  Informasi  Drh. Joko Sumaryo 

13 Kepala SPMA H. Moenadi Ungaran : Ir. E.F. Awignam Astu, MP 

 Kepala Sub Bag TU  Askuri, SH, M.Si 

 Kasie Pendidikan dan Pengajaran  Ir. Didik Priyono, MM 

 Kasie Kesiswaan  Ir. Rachmi Utami, MSi 

14 Kepala Balai Alsin dan PMHP Jawa Tengah : Ir. Heru Tamtomo 

 Kepala Sub Bag TU  Noro Srini, SP 

 Kasie alat Mesin Pertanian  Ir. Farid Mufti 

 Kasie Standarisasi dan Sertifikasi  Ir. Gunawan sumantri 

 

SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura merupakan unsur pendukung 

tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan mempunyai tugas 

pokok, fungsi dan tatakerja dinas daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

2. Kebijakan dan Program Kerja Pembangunan Pertanian 

Berdasarkan kondisi serta menyadari tantangan kedepan, fokus pembangunan pertanian 

harus sejalan dalam mewujudkan perekonomian nasional dan daerah melalui pembangunan 

agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan sesuai tanggung jawab, 

melalui pendekatan sistem agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistem agribisnis yang 

saling sinergi.  

Operasionalisasi program dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya sebagai suatu keunggulan 

komparatif, sasaran kelompok pelaku, kelompok penerima manfaat dilaksanakan dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan keunggulan daya saing. 
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Rancang bangun pelaksanaan program pembangunan pertanian dilakukan melalui 

pendekatan kawasan untuk: 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya wilayah atau kawasan. 

b. Menciptakan agregat skala usaha ekonomi kawasan untuk membuka peluang dan 

memenuhi permintaan pasar. 

c. Menciptakan efisiensi distribusi input dan pemasaran output, sehingga dapat berdaya saing 

d. Memudahkan integrasi koordinasi manajemen pembinaan di lapangan, pengembangan 

kawasan tidak dibatasi oleh batas wilayah administratif, sehingga dapat bersifat lintas 

kabupaten/kota. 

 

Sedangkan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk : 

a. Mengembangkan sumberdaya pertanian, yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 

alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi dan kelembagaan, melalui 

diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. 

b. Pendekatan pembangunan melalui sistem agribisnis dan kawasan, dengan pengembangan 

kinerja masing-masing sub sistem agribisnis, serta membangun sinergi jejaring antar 

simpul-simpul sistem agribisnis. 

c. Pengembangan Wilayah 

d. Optimalisasi investasi pertanian 

e. Pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektor dan lintas kabupaten/kota. 

 

Program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi : 

a. Peningkatan Ketahanan Pangan 

Tujuan program adalah memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui 

penyediaan input dan sarana prasarana produksi pangan, peningkatan keanekaragaman 

produksi, menjamin ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan, pengembangan 

produksi dan budaya pangan lokal dan pengembangan kelembagaan usaha yang 

berkelanjutan.  

b. Pengembangan Agribisnis 

Berkembangnya usaha agribisnis sub sistem hulu, sub sistem usahatani, sub sistem hilir 

(pengolahan, distribusi, pemasaran) dan sub sistem penunjangnya. Pengembangan sistem 

agribisnis diimplementasikan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan beserta jejaring 

agribisnis yang terjalin secara sinergi, sesuai keunggulan masing-masing daerah.  

c. Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Tujuan program adalah meningkatkan kapasitas dan daya saing petani. Komponen kegiatan 

utama pada program kesejahteraan petani adalah peningkatan SDM dan pemberdayaan 

kelembagaan petani. 
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3. Struktur Kepegawaian / SDM 

 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah di dukung 

dengan SDM sebanyak 850 pegawai yang terdiri dari PNS = 886 orang, CPNS = 0 orang dan 

Honorer = 4 orang,dengan rincian golongan dan eselon untuk PNS sebagai berikut : 

 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2016 

 

GOLONGAN  ESELON  NON ESELON TOTAL  
I II III IV FUNGSIONAL STAF  

               
IV/e - - - - - - - 
IV/d - - - - - - - 
IV/c - 1 - - 6 - 7 
IV/b - - 11 1 21 - 33 
IV/a - - 1 21 18 10 50 

         

JUMLAH IV - 1 12 22 45 10 90 
         

III/d - - - 18 150 32 200 
III/c - - - 2 140 68 210 
III/b - - - - 14 125 139 
III/a - - - - 9 29 38 

         
JUMLAH III - - - 20 313 254 587 

         
II/d - - - - 4 13 17 
II/c - - - - 5 48 53 
II/b - - - - 7 44 51 
II/a - - - -  27 27 
         

JUMLAH II - - - - 16 132 148 
         

I/d - - - - - 13 13 
I/c - - - - - 5 5 
I/b - - - - - 6 6 
I/a - - - - - 1 1 
         

JUMLAH  I - - - - - 25 25 
         

TOTAL  - 1 12 42 374 421 850 
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BAB VII 
 

PENUTUP 
 
 
                 Sebagaimana penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dapat disampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a.  Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku antara lain : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah  yang 

telah didasarkan atas anggaran yang berbasis kinerja, sehingga penyusunan Catatan Atas 

Laporan Keuangan ini sejauh mungkin dapat menggambarkan penilaian terhadap pencapaian 

indikator kinerja. 

 

b.  Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, Ikhtisar realisasinya adalah sebagai berikut : 

 
a. PENDAPATAN 

Pendapatan 01 – 01 – 2016 s/d 31 – 12  - 2016 : 
 

- Pendapatan Rertibusi Daerah 15.891.706.461,00 

- Lain – lain Pendapatan yang Sah 0 

TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2016 15.891.706.461,00 

  

b. BELANJA  

BELANJA TIDAK LANGSUNG :     

- Belanja Pegawai 119.629.289.167,00 

BELANJA LANGSUNG :  

- Belanja Pegawai 8.841.835.000,00 

- Belanja Barang dan Jasa 36..917.971.227,00 

- Belanja Modal 5.915.763.800,00 

TOTAL BELANJA TAHUN  2016 171.304.859.194,00 

SURPLUS ( DEFISIT ) ANGGARAN TAHUN 2016 (155.413.152.733,00) 

 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar (155.413.152.733,00),-dengan  

perhitungan sebagai berikut : 
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a. Realisasi Pendapatan tahun  2016 15.891.706.461,00 

b.Realisasi Belanja tahun  2016 171.304.859.194,00 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (155.413.152.733,00) 

 

c. Neraca Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun Anggaran 2016, ikhtisar  

    realisasinya adalah sebagai berikut : 

 

a. Jumlah aset 607.634.492.348,07 

b.Jumlah Kewajiban 0 

c.Jumlah Ekuitas Dana 607.634.492.348,07 

 

 
        Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan 
Hortikultura Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2016 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut 
dan ditetapkan sesuai Peraturan Daerah.   
 

Ungaran,  31 Desember 2016 
                                                              KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  

DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

 
Ir. SURYO BANENDRO, MP. 

NIP. 19610408 198903 1 006 
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