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BAB 2 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Pengertian Akuntansi 

 Para ahli mendefinisikan pengertian akuntansi dengan berbagai pendapat 

berbeda antara lain: 

 Menurut Fess, et al. (2005:8) bahwa akuntansi adalah: 

 "Accounting is information system that provides reports to stakeholders 

about the economic activities and condition of a business". Akuntansi adalah 

sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

 Menurut Munawir (2007:5) “Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, 

penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-

kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang 

setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta 

penafsiran terhadap hal-hal uang timbul daripadanya”. 

 Definisi akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Teori Akuntansi 

seperti yang diberikan oleh komite Terminologi dari American of Certified Public 

Accountants (2004:6) adalah sebagai berikut : 

"Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan 

pengikhtisaran dalam cara yang siginifikan dan satuan mata uang, 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang, paling tidak sebagian di 

antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan 

hasilnya." 

 Dari definisi-definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi merupakan pemrosesan yang terdiri identifikasi, pengukuran, dan 

pelaporan informasi ekonomi yang dihasilkan kepada para pengguna informasi 

dan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai 

kesatuan usaha yang bersangkutan. 
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2.2. Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan dengan berbagai 

pendapat berbeda antara lain: 

 Menurut Fess, et al. (2005:19), pengertian laporan keuangan adalah: 

 "After transactions have been recorded and summarized, reports are 

prepared for users. The accounting reports that provide this information called 

financial statements. The principal financial statements of a proprietorship are 

the income statement, the statement of owner's equity, the balance sheet, and the 

statement of cash flow". Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka 

disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi 

demikian disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama bagi 

perusahaan perorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, 

dan laporan arus kas". 

 Pengertian Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2012:1): 

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana). catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi 

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga". 

 Menurut Kieso, et al. (2011:4) menjelaskan bahwa: 

"Financial statements are the principal means through which a company 

communicat es its financial information to those outside it. These 

statements provide a company's history quantified in money terms. The 

financial statements most frequently provided are (1) the statement of 

financial position, (2) the income statement or statement of comprehensive 

income, (3) the statement of cash flow, and (4) the statement of change in 

equity. Note disclosures are in integral part of each financial statement". 

 Penjelasan diatas, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah 

laporan keuangan adalah sarana utama melalui sebuah perusahaan yang 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang luar. Laporan memberikan 

sejarah perusahaan diukur dalam hal uang. Laporan keuangan yang sering 

diberikan adalah (1) pernyataan laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi 

atau laporan laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan 
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perubahan ekuitas. Catatan pengungkapan bagian integral dari setiap laporan 

keuangan.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012:3): 

"Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi." 

 Maka dari itu laporan keuangan sangat bermanfaat sebagai penyedia 

informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, informasi yang 

berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan informasi mengenai sumber 

daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahaan 

didalamnya. Akhirnya, tujuan berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan 

informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas 

bisnis, yaitu, arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini 

dikenal juga sebagai kegunaan keputusan (desicion usefullness). 

 Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK no. 1 ayat 11 

(2012): 

 "Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

(a) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; 

(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

(c) laporan perubahan ekuitas selama periode; 

(d) laporan arus kas selama periode; 

(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain; dan 

(f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya." 
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2.2.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Komponen laporan keuangan menurut Pedoman Akuntansi Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (2012) : 

 

2.2.3.1 Laporan Posisi Keuangan 

 Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di 

antara unsur – unsur tersebut pada waktu tertentu. 

 Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama 

pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu 

BUMN Pembina, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai: 

a. kemampuan Unit PKBL untuk memberikan jasa secara berkelanjutan;  

b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 

liabilitasnya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.  

 Laporan posisi keuangan mencakup Unit PKBL secara keseluruhan dan 

menyajikan total aset, liabilitas dan aset neto. 

 Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, 

menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, 

dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan 

dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam 

suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya 

melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti: 

a. Kas dan setara kas;  

b. Piutang;  

c. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar dimuka;  

d. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan 

untuk melakukan aktivitas;  

e. Kas atau aset lain yang dibatasi penggunannya oleh penyumbang 

harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terkait 

penggunaannya. 
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 Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas 

berdasarkan tanggal jatuh tempo;  

b. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas 

ke dalam jangka pendek dan jangka panjang;  

c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh 

temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada 

catatan atas laporan keuangan.  

 Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok 

aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh BUMN Pembina, 

yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. 

 Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau 

temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan 

keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

2.2.3.2 Laporan Aktivitas 

 Laporan aktivitas mencakup Unit PKBL secara keseluruhan dan 

menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto 

dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam laporan posisi 

keuangan.  

 Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:  

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat 

aset neto;  

2. Hubungan antartransaksi, dan peristiwa lain;  

3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai 

program atau jasa.  

 Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu 

BUMN Pembina, anggota dan kreditur dan pihak lain untuk: 

a. mengevaluasi kinerja dalam suatu periode;  
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b. menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan Unit PKBL dan 

memberikan jasa; dan  

c. menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola Unit 

PKBL.  

 Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat 

permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.  

 Laporan aktivitas menyajikan klasifikasi pendapatan, beban, kenaikan dan 

penurunan aset neto serta informasi pemberian jasa sebagai berikut: 

a. Menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, 

kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh BUMN Pembina, dan 

menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat  

b. Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, 

terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya 

pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak 

berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai 

sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan 

diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi  

c. Laporan aktivitas menyajikan kenaikan dan penurunan aset neto yang 

diakui dari investasi dan aset lain (atau Liabilitas) sebagai penambah 

atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya 

dibatasi  

d. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara 

bruto, kecuali diatur berbeda oleh PSAK.  

e. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus 

menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, 

seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas 

pendukung. 
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2.2.3.3 Laporan Arus Kas 

 Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.  

 Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut: 

1. Aktivitas Operasi  

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan Unit PKBL. Contoh arus kas dari aktivitas operasi 

adalah:  

a. Penerimaan alokasi laba;  

b. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman;  

c. Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman;  

d. Penerimaan bunga deposito, jasa giro;  

e. Penyaluran pinjaman kemitraan;  

f. Penyaluran hibah;  

g. Penyaluran bina lingkungan, dll.  

2. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan 

dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

adalah: 

a. Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi;  

b. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan 

aset lainnya;  

c. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

lainnya, dll.  

3. Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan aktiva 

bersih, selain yang diakibatkan oleh aktivitas operasi dan aktivtas investasi, 

dan perubahan hutang pinjaman entitas. 
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Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari BUMN Pembina yang penggunaannya dibatasi 

dalam jangka panjang .  

b. Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi 

yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan 

pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.  

Informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya 

sumbangan berupa bangunan atau aset investasi juga diungkapkan. 

 

2.2.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan 

penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan 

keuangan.   

 Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :  

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting;  

b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam 

laporan keuangan; dan  

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.  

 Catatan atas Laporan Keuangan Unit PKBL disajikan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. Informasi Unit PKBL, antara lain:  

1) Pendirian dan Informasi Umum  

2) Kegiatan dan Pelayanan Umum  

3) Susunan Pengurus  

4) Cabang (bila ada)  
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b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan.  

Bagian kebijakan akuntansi menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 

a) Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan;  

b) Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang 

digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar 

atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapan laporan 

keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan 

dalam laporan keuangan, maka informasi harus disajikan dengan 

mengacu aset atau liabilitas yang menggunakan dasar 

pengukuran tersebut.  

c) Kebijakan akuntansi diperlukan guna memahami laporan 

keuangan secara benar. Pengungkapan mengenai kebijakan 

akuntansi yang diterapkan termasuk dasar pengukuran meliputi 

hal-hal sebagai berikut:  

(a) Dasar Penyajian Laporan Keuangan  

(b) Kas dan Setara Kas  

(c) Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya  

(d) Piutang (termasuk penyisihan penurunan nilai piutang)  

(e) Investasi  

(f) Beban Dibayar Dimuka  

(g) Aset Tetap  

(h) Sewa Pembiayaan  

(i) Dana Penjaminan KUM-LTA  

(j) Piutang Bermasalah-Mitra Binaan  

(k) Pengakuan Pendapatan dan Beban  

(l) Pajak  

(m) Aset Neto.  

Namun demikian pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan 

tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Catatan atas 

Laporan Keuangan memuat penjelasan-penjelasan yang penting dan relevan 
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mengenai komponen-komponen dalam Laporan Keuangan. Informasi 

pendukung pos-pos laporan keuangan diungkapkan sesuai dengan urutan 

penyajian pos-pos tersebut dalam laporan keuangan 

c. Pengungkapan Lain:  

a) Perubahan Akuntansi, yang meliputi perubahan estimasi 

akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi  

b) Koreksi kesalahan periode lalu  

c) Kontinjensi,  

d) Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan (sebsequent event)  

e) Perkembangan atau perubahan terakhir standar akuntansi 

keuangan dan peraturan lainnya.  

 

2.2.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

 Unsur-unsur laporan keuangan menurut Pedoman Akuntansi Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (2012) : 

 

2.2.4.1 Aset 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas 

Publik (2009:26) "Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas ebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas". 

 Perlakuan akuntansi aset mencakup antara lain definisi, pengakuan, 

pengukuran dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan. 

 Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan manfaat 

ekonominya di masa depan akan mengalir ke Unit PKBL dan aset tersebut dapat 

diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika 

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 

mengalir ke dalam Unit PKBL setelah periode pelaporan berjalan dan oleh 

karenanya harus diakui sebagai beban dalam laporan aktivita 
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 Aset disajikan berdasarkan klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar 

secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 

 Unit PKBL mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal unit PKBL;  

b) dimiliki untuk diperdagangkan;  

c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan; atau berupa kas atau setara kas, kecuali dibatasi 

penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan 

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.  

1. Kas dan Setara Kas   

1) Kas  

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan unit PKBL. Yang termasuk 

sebagai kas adalah saldo kas di tangan (cash on hand). 

Sedangkan menurut Munawir (2007:158) dalam bukunya Analisa 

Laporan Keuangan menyatakan bahwa "Kas merupakan aktiva paling 

likuid atau salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi 

likuiditasnya". 

2) Kas di bank  

Kas di bank adalah saldo rekening Bank Unit PKBL yang dapat 

dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan unit PKBL. 

Yang termasuk sebagai saldo bank adalah seluruh saldo rekening unit 

PKBL yang terdapat di bank.  

3) Deposito 

Deposito adalah investasi sementara milik Unit PKBL. Deposito yang 

termasuk dalam kas dan bank adalah deposito yang jatuh tempo 3 

(tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan. 
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Kas dan Setara Kas diakui pada saat  kas dan setara kas tersebut 

diterima oleh Unit PKBL, baik terima secara tunai, berupa cek, giro yang 

sudah jatuh tempo maupun melalui transfer ke dalam rekening bank. yaitu: 

a. Pengukuran dan Pencatatan 

Besarnya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. Saldo bank 

ditetapkan menurut nilai nominal saldo rekening Unit PKBL di bank. 

Saldo kas di bank pada akhir tahun dicatat berdasarkan hasil 

rekonsiliasi bank. 

b. Penyajian 

Kas dan Setara Kas merupakan pos pada Laporan Posisi Keuangan 

yang paling likuid (lancar) sehingga disajikan pada urutan pertama 

aset. 

c. Pengungkapan 

Kas dan Setara Kas disajikan sesuai dengan komponennya, yaitu kas, 

kas di bank, dan deposito. Rincian dan komponen kas dan setara kas 

diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi, 

jenis, lokasi penyimpanan, jatuh tempo, dan penjelasan bahwa kas dan 

setara kas tersebut tidak dijaminkan. 

2. Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya  

 Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas/bank Program Bina 

Lingkungan yang disisihkan untuk Program BL BUMN Peduli. Penggunaannya 

tergantung keputusan/ketetapan Menteri Negara BUMN. 

a. Pengakuan 

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat terjadinya 

transaksi penyisihan kas/bank untuk program BL BUMN Peduli. 

b. Pengukuran dan Pencatatan 

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diukur dan dicatat sebesar 

nilai kas/bank yang disisihkan untuk Program BL BUMN Peduli. 
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c. Penyajian  

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya disajikan dalam Laporan 

Posisi Keuangan pada kelompok aset likuid karena dapat dicairkan 

sewaktu-waktu tergantung permintaan Kementerian BUMN. 

d. Pengungkapan. 

Catatan atas laporan keuangan unit PKBL mengungkapkan mengenai 

alasan pembatasan penggunaan kas/bank. 

3. Deposito Berjangka 

 Deposito berjangka adalah penempatan sementara dana Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan dalam bentuk deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) 

bulan. 

a. Pengakuan 

Investasi diakui pada saat terjadinya penyerahan/penggunaan kas yang 

diharapkan dapat memperoleh hasil/manfaat ekonomis. Mutasi atas 

investasi diakui pada saat terjadi transaksi berupa pencairan deposito 

untuk yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan, atau pada saat 

reklasifikasi deposito yang jatuh temponya menjadi 3 (tiga) bulan atau 

kurang dari 3 (tiga) bulan. 

b. Pengukuran dan Pencatatan 

Investasi dalam bentuk deposito diukur dan dicatat sebesar nilai 

nominalnya. 

c. Penyajian 

Investasi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok 

aset. 

d. Pengungkapan 

Investasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan unit 

PKBL, sebesar nilai nominal, tenor (jangka waktu) dan tingkat bunga 

per tahun dan informasi lain yang relevan 

4. Piutang 

 Piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah 

dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang, pada kelompok aset lancar. 
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Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain rincian saldo piutang beserta nilai masing-masing penyisihan penurunan nilai 

piutang untuk tiap-tiap kualitas piutang pinjaman, dan informasi lainnya yang 

relevan. 

 Saldo piutang dalam laporan posisi keuangan merupakan total saldo piutang 

yang terdiri antara lain : 

a. Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina  

Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina adalah piutang Unit 

PKBL kepada BUMN Pembina atas alokasi laba untuk Program 

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina yang telah 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat 

Pembahasan Bersama (RPB) tetapi belum dibayarkan kepada unit 

PKBL. 

a) Pengakuan dan Pengukuran. 

Piutang kepada BUMN Pembina diakui pada saat RUPS/RPB 

telah menetapkan besarnya prosentase alokasi laba BUMN 

Pembina untuk Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan. Piutang kepada BUMN Pembina untuk periode 

tertentu diukur dan dicatat sebesar prosentase tertentu dari laba 

setelah pajak BUMN Pembina sesuai dengan keputusan 

RUPS/RPB, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah 

dibayarkan kepada unit PKBL.  

b) Penyajian dan Pengungkapan Piutang kepada BUMN Pembina 

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang 

perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di 

antaranya adalah besarnya prosentase alokasi laba yang telah 

disetujui oleh RUPS/RPB untuk masing-masing program, 

jumlah nominal alokasi laba, tahun buku laba yang dialokasikan, 

besarnya alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina, 

dan informasi lainnya yang relevan.  
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b. Piutang kepada Unit PKBL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur 

Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur adalah 

pinjaman yang diberikan kepada unit PKBL lain/lembaga penyalur 

sebagai bentuk sinergi antar unit PKBL dan/atau lembaga keuangan 

lain tanpa dikenakan bunga/jasa administrasi pinjaman.  

a) Pengakuan dan Pengukuran 

Piutang kepada Unit PKBL BUMN Pembina Lain/Lembaga 

Penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada Unit 

PKBL BUMN Pembina lain/lembaga penyalur dan diukur serta 

dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan kepada Unit PKBL 

BUMN Pembina lain/lembaga penyalur, setelah dikurangi 

dengan pengembalian yang telah diterima.  

b) Penyajian dan Pengungkapan 

Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur 

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang 

perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian pinjaman kepada 

masing-masing BUMN/lembaga penyalur dan informasi lainnya 

yang relevan. 

c. Piutang Pinjaman Khusus 

Piutang Pinjaman Khusus adalah pinjaman kepada Mitra Binaan yang 

digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan 

usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek, dan dengan kondisi 

yang ditetapkan oleh BUMN Pembina.  

a) Pengakuan dan Pengukuran 

Piutang Pinjaman Khusus Mitra Binaan dilakukan pada saat 

pinjaman khusus tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan 

melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra 

Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok 

yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan.  
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b) Penyajian dan Pengungkapan 

Piutang Pinjaman Khusus disajikan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan di antaranya 

adalah rincian jenis piutang, jumlah piutang, dirinci per sektor, 

wilayah, dan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan 

dan macet). 

d. Piutang Pinjaman Mitra Binaan 

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh 

Unit PKBL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga 

atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara akrual.  

a) Pengakuan dan Pengukuran.  

Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman 

tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan melalui transfer 

maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra Binaan dan 

diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang 

diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan. Piutang jasa 

administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual 

mengikuti piutang pokok mitra tersebut bilamana kualitas 

pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Bila kualitas 

pinjaman sudah diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi 

piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.  

b) Penyajian dan Pengungkapan 

Piutang Pinjaman Mitra Binaan disajikan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan di 

antaranya adalah jumlah piutang, dirinci per sektor, wilayah, 

dan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan 

macet). 
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e. Piutang Lain-lain 

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada 

kategori piutang diatas. Termasuk piutang lain-lain adalah pendapatan 

bunga. 

a) Pengakuan dan Pengukuran 

Piutang lain-lain diakui pada saat telah diperoleh bukti yang 

cukup bahwa telah terjadi klain atas piutang. Pengukuran 

piutang lain-lain adalah sebesar perkiraan yang bisa tertagih. 

b) Penyajian dan Pengungkapan. Piutang lain-lain disajikan secara 

neto. 

 Penggolongan kualitas pinjaman terdiri dari : 

1) Lancar  

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman 

dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran 

angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

2) Kurang Lancar  

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/atau jasa 

administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan 

belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh 

tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.  

3) Diragukan  

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/atau jasa 

administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan 

puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati.  
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4) Macet  

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/atau jasa 

administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. 

 Dalam proses berjalannya kegiatan PKBL maka dibutuhkan alokasi khusus 

untuk penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman. Alokasi penyisihan 

penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang 

pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian 

yang tidak dapat ditagih. 

 Pengakuan dan Pengukuran. Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang 

pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar 

estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan 

karakteristik PKBL maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif 

berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang 

ada (minimal 2 tahun). 

 Penyajian dan Pengungkapan. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman 

disajikan secara rinci sebagai bagian dari pengungkapan piutang pinjaman dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan penyisihan penurunan nilai 

piutang pinjaman mencakup besarnya persentase yang dijadikan sebagai dasar 

dalam menentukan besarnya jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman 

dan mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman sebagai berikut: 

Mutasi Penyisihan Piutang   

 20XA 20XB 

Saldo Awal Xxx Xxx 

Pembebanan Tahun Berjalan Xxx Xxx 

Penghapusan Tahun Berjalan (bila ada) Xxx Xxx 

Reklasifikasi ke piutang bermasalah (bila ada) Xxx Xxx 

Saldo Akhir Xxx Xxx 
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5. Beban Dibayar Dimuka 

 Beban dibayar dimuka adalah beban yang merupakan pembayaran kepada 

pihak lain belum menjadi beban untuk tahun berjalan. 

a. Pengakuan 

Beban dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran atas 

nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan. 

b. Pengukuran dan Pencatatan 

Beban dibayar dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai jasa yang 

belum dikonsumsi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, 

dilakukan jurnal pencatatan realisasi beban dengan mengkredit beban 

dibayar dimuka. 

c. Penyajian 

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada 

kelompok aset. 

d. Pengungkapan 

Catatan atas laporan keuangan unit PKBL mengungkapkan rincian 

beban dibayar dimuka berdasarkan jenis dan nilai nominalnya. 

6. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang:  

1) Diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu  

2) Digunakan dalam operasi Unit PKBL  

3) Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan  

4) Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun  

5) Aset tetap diklasifikasikan menjadi: 

6) Inventaris dan peralatan  

7) Kendaraan  

8) Bangunan  

9) Tanah  

a. Pengakuan 

Unit PKBL harus mengakui biaya perolehan aset tetap jika 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan biaya 
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tersebut akan mengalir dan atau ke dalam Unit PKBL dan biaya 

perolehan dapat diukur secara andal. 

b. Pengukuran 

Berikut adalah ketentuan terkait pengukuran aset tetap Unit PKBL: 

a) Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan 

berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang 

dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.  

b) Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan 

atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

aset yang bersangkutan.  

c) Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (purchase 

leasing), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai 

tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli  

d) Aset tetap yang diperoleh melalui hibah atau transaksi pertukaran 

non moneter lainnya dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang 

diperoleh atau aset yang diserahkan, mana yang lebih andal.  

e) Pengeluaran–pengeluaran untuk perbaikan aset tetap yang 

menambah masa manfaat, kapasitas, dan mutu pelayanan aset 

tetap yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya 

harus dikapitalisasi.  

f) Aset tetap yang tidak dipergunakan dikeluarkan dari pos aset tetap 

dan dikelompokkan sebagai Aset lain-lain atau aset tidak lancar 

yang dimilliki untuk dijual.  

c. Penyajian 

Berikut adalah ketentuan mengenai penyajian aset tetap pada laporan 

keuangan Unit PKBL: 

a) Penyajian aset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan dinyatakan 

sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

b) Aset tetap disajikan secara rinci sesuai dengan jenis aset tersebut 

pada catatan atas laporan keuangan.  
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d. Pengungkapan 

Berikut adalah ketentuan mengenai pengungkapan aset tetap pada 

laporan keuangan Unit PKBL: 

a) Harga perolehan dan akumulasi penyusutan  

b) Metode penyusutan yang digunakan  

c) Masa manfaat, golongan, dan tarif penyusutan yang digunakan 

7. Aset Lain-lain 

 Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

antara lain rincian saldo aset lain-lain termasuk saldo piutang bermasalah beserta 

penyisihan penurunan nilai piutangnya, dan informasi lainnya yang relevan. 

 Saldo Aset Lain-Lain dalam laporan posisi keuangan merupakan total saldo 

yang terdiri dari: 

1) Aset Tetap Tidak Berfungsi 

Aset Tetap Tidak Berfungsi adalah aset tetap yang sudah tidak 

digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain. 

Pengakuan. Aset Tetap Tidak Berfungsi diakui pada saat Aset Tetap 

direklasifikasi menjadi aset lain-lain. 

Pengukuran dan Pencatatan. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi 

Aset Tetap Tidak Berfungsi disusutkan sampai dengan nilai sisa 

(residu) Rp1,00 (satu rupiah). Apabila aset tidak dapat digunakan 

sebelum umur ekonomisnya berakhir, maka nilai aset tersebut harus 

diturunkan nilainya. 

Penyajian. Aset tetap tidak berfungsi tidak disajikan secara tersendiri 

dalam Laporan Posisi Keuangan, melainkan masuk dalam saldo Aset 

Lain-lain. 

Pengungkapan. Catatan Atas Laporan Keuangan Unit PKBL 

mengungkapkan rincian kelompok Aset Tetap Tidak Berfungsi. 

2) Dana Penjamina KUM-LTA 

Dana Penjaminan Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan 

tambahan (KUM-LTA) yaitu dana jaminan yang diserahkan Unit 

PKBL kepada bank yang ditentukan. 
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Pengakuan. Dana Penjaminan KUM-LTA diakui pada saat terjadi 

transfer dana sebagai jaminan KUM-LTA. 

Pengukuran dan Pencatatan. Penyaluran Dana Penjaminan KUM-LTA 

diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang ditransfer kepada bank 

sebagai jaminan KUM-LTA. 

Penyajian. Dana Penjaminan KUM-LTA tidak disajikan secara 

tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan, melainkan masuk dalam 

saldo Aset Lain-lain. 

Pengungkapan. Informasi yang perlu diungkapkan pada pos 

Penyaluran Dana Penjaminan KUM-LTA diantaranya adalah rincian 

dana PKBL yang ditransfer sebagai jaminan KUM-LTA dan informasi 

lainnya yang relevan. 

3) Piutang Bermasalah 

Piutang Bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah 

diupayakan pemulihannya (rescheduling dan reconditioning) namun 

tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat 

dikategorikan menjadi piutang bermasalah. 

Pengakuan dan Pengukuran. Piutang bermasalah diakui pada saat 

piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan 

pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang Bermasalah diukur 

dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang 

bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%. 

Penyajian. Piutang bermasalah dan penyisihan piutang bermasalah 

tidak disajikan secara tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan, 

melainkan masuk dalam saldo Aset Lain-lain. 

Pengungkapan. Informasi yang perlu diungkapkan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah saldo piutang bermasalah beserta 

penyisihan penurunan nilai piutangnya dan informasi lainnya yang 

relevan. 
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2.2.4.2 Liabilitas 

 Karakterisitik liabilitas adalah bahwa Unit PKBL mempunyai liabilitas 

(obligation) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan 

cara tertentu. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan Unit PKBL 

untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi 

memenuhi tuntutan pihak lain. 

 Liabilitas disajikan berdasarkan klasifikasi liabilitas jangka pendek dan 

liabilitas jangka panjang secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 

 Unit PKBL mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek jika: 

a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi 

normal unit PKBL;  

b) dimiliki untuk diperdagangkan;  

c) Liabilitas akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah 

akhir periode pelaporan; atau  

d) Unit PKBL tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 

penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan.  

1. Utang 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Utang diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat perjanjian 

kontrak. Utang jangka pendek diukur dan dicatat sebesar nilai 

transaksi atau perjanjian kontrak yang telah disepakati. Utang jangka 

panjang diakui sebesar nilai wajarnya.  Pada akhir periode akuntansi, 

utang diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Utang dalam mata 

uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang jangka pendek disajikan dalam laporan posisi keuangan pada 

urutan pertama Liabilitas. Utang diungkapkan dalam bentuk rincian 

yang memuat nama kreditur, dan jumlah Utang kepada masing – 

masing kreditur, dan khusus untuk utang jangka panjang 
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pengungkapan meliputi tanggal jatuh tempo dan jaminan yang 

diserahkan, jika ada. 

2. Beban yang Masih Harus Dibayar 

 Beban yang masih harus dibayar adalah biaya – biaya yang masih harus 

dibayar Unit PKBL karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi 

belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh 

tempo pada tahun berikutnya.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat diterimanya 

jasa/prestasi (beban sudah terjadi) selama tahun berjalan tetapi belum 

dilakukan pembayaran.  Biaya yang masih harus dibayar diukur dan 

dicatat sebesar jumlah biaya tahun berjalan yang belum dibayar.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Biaya yang masih harus dibayar disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan pada kelompok Liabilitas jangka pendek. Biaya yang masih 

harus dibayar diungkapkan dalam bentuk rincian biaya yang 

merupakan beban tahun berjalan yang belum dibayar. Rincian tersebut 

sekurang-kurangnya memuat jenis beban dan jumlah nominalnya. 

3. Utang Pajak 

 Utang pajak adalah Liabilitas pajak yang masih harus dibayar Unit PKBL 

termasuk pajak – pajak yang dipungut atau dipotong dari pihak lain yang meliputi 

Utang PPh 21, Utang PPh 23/26, Utang PBB, dan Utang Pajak Lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang lain. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Utang pajak diakui pada saat transaksi terjadi, sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Utang pajak diukur dan dicatat 

sebesar jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang 

berlaku..  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang pajak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok 

Liabilitas. Pengungkapan Utang pajak mencakup jenis pajak dan 

nominal pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.  

4. Kelebihan Pembayaran Angsuran 

 Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi 

saldo Piutang Mitra Binaan. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai Liabilitas pada saat 

setoran tersebut diterima oleh Unit PKBL. Kelebihan pembayaran 

angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan 

pembayaran angsuran. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan pada kelompok Liabilitas. Kelebihan pembayaran angsuran 

diungkapkan dalam bentuk rincian jumlah dan keterangan lain yang 

relevan. 

5. Angsuran Belum Teridentifikasi 

 Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum 

dapat diklasifikasi/diidentifikasi nama Mitra Binaan pembayarnya sampai dengan 

tanggal Laporan Keuangan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Angsuran belum teridentifikasi diakui pada saat angsuran tersebut 

diterima oleh Unit PKBL. Besarnya angsuran belum teridentifikasi 

diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterima Unit PKBL. 

Saldo pos angsuran belum teridentifikasi akan berkurang pada saat 

diketahui identitas Mitra Binaan yang melakukan pembayaran dan 

jumlah yang teridentifikasi tersebut akan mengurangi saldo piutang 

Mitra Binaan.  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Angsuran belum teridentifikasi disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagai Liabilitas jangka pendek. Angsuran yang belum 

teridentifikasi diungkapkan dalam bentuk rincian jumlah dan 

keterangan lain yang relevan.  

6. Utang Sewa Pembiayaan 

 Utang sewa adalah Utang yang timbul karena kegiatan sewa yang dilakukan 

oleh Unit PKBL baik Finance Lease (Sewa Pembiayaan) maupun Operating 

Lease (Sewa operasi), dengan batasan Finance Lease adalah sewa yang 

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak 

dialihkan sedangkan operating lease adalah sewa selain sewa pembiayaan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Utang sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian sewa dan telah 

terjadi serah terima barang yang disewa. Utang sewa pembiayaan 

diukur dan dicatat sebagai Liabilitas pada awal masa sewa sebesar 

nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa (harga 

opsi) yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa sewa. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang sewa disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok 

Liabilitas jangka pendek atau panjang sesuai dengan saat jatuh 

temponya. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi 

tentang jenis, jumlah yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya, 

bagian jangka panjang, jaminan yang diberikan dan tingkat bunga 

yang dikenakan 

7. Utang Kepada BUMN Pembina 

 Utang kepada BUMN pembina lain adalah semua Liabilitas berkaitan 

dengan penyaluran dana PKBL yang diterima dari Unit PKBL BUMN Pembina 

Lain.  
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a. Pengakuan dan Pengukuran. 

Utang kepada BUMN Pembina Lain pada saat penerimaan dana dari 

Unit PKBL BUMN pembina lain. Utang kepada BUMN Pembina 

Lain diukur dan dicatat sebesar jumlah yang diterima Unit PKBL 

BUMN Pembina lain, setelah dikurangi dengan jumlah pengembalian 

yang telah dibayarkan kepada BUMN Pembina Lain.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang kepada BUMN Pembina Lain disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan dalam kelompok Liabilitas. Catatan atas Laporan Keuangan 

mengungkapkan informasi tentang jenis, jumlah, dan persyaratan 

Liabilitas, serta jaminan (jika ada).  

8. Utang Lain-lain 

 Utang lain-lain adalah Liabilitas yang harus segera dibayar atau dilunasi 

Unit PKBL.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Utang jangka pendek lainnya diukur dan dicatat sebesar nilai 

nominalnya.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang lainnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam 

kelompok Liabilitas. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan meliputi rincian jenis Utang lainnya dan informasi 

lainnya yang relevan.  

 

2.2.4.3 Aset Neto 

 Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Laporan posisi keuangan 

menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau 

tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat 

secara temporer, dan tidak terikat. 

 Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau 

temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan 

keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. 
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 Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, 

yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, 

atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan 

secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto 

yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas 

laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari 

hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (endowment). 

 Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi 

tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode 

tertentu di masa depan, atau (4) perolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur 

terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer 

atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh 

penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, 

atau keduanya. Dalam Pembatasan temporer ini termasuk penyisihan BUMN 

Peduli yaitu dana Program Bina Lingkungan yang disisihkan Unit PKBL untuk 

Program BL BUMN Peduli yang berasal dari saldo awal kas dana Bina 

Lingkungan, pendapatan Program Bina Lingkungan, dan alokasi laba BUMN 

Pembina untuk Program Bina Lingkungan. 

 Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan 

barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak 

terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan 

organisasi yang tercantum dalam akta pendirian, dan dari perjanjian kontraktual 

dengan pemasok, kreditor, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. 

Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 
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2.2.4.4 Pendapatan 

 Sumber penerimaan Unit PKBL dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu: 

1. Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina 

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina adalah alokasi dari BUMN 

Pembina atas penyisihan laba setelah pajak BUMN Pembina yang 

ditetapkan oleh RUPS/RPB untuk Unit PKBL.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina diakui pada saat 

RUPS/RPB telah menyetujui laporan keuangan BUMN Pembina dan 

menetapkan besarnya alokasi laba untuk Unit PKBL. Alokasi Bagian 

Laba dari BUMN Pembina untuk periode tertentu diukur dan dicatat 

sebesar jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Kemitraan dan 

Program Bina Lingkungan, sesuai dengan keputusan RUPS/RPB. 

b. Penyajian dan Pengungkapa 

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina disajikan dalam Laporan 

Aktivitas pada urutan pertama kelompok Penerimaan. Catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan rincian Alokasi Bagian Laba dari 

BUMN Pembina, diantaranya adalah besarnya prosentase alokasi laba 

yang telah disetujui oleh RUPS/RPB untuk masing–masing program, 

jumlah nominal, tahun buku laba yang dialokasikan, dan informasi 

lainnya yang relevan.  

2. Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain  

Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain adalah jumlah dana yang 

diterima dari Unit PKBL BUMN lain tanpa kewajiban untuk 

mengembalikan untuk disalurkan kepada Mitra Binaan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain diakui pada saat 

diterimanya dana dari Unit PKBL lain. Penerimaan Pelimpahan Dana 

dari PKBL Lain diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima 

dari Unit PKBL lain  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain disajikan dalam 

Laporan Aktivitas pada kelompok Penerimaan.  Informasi yang perlu 

diungkapkan diantaranya adalah rincian penerimaan dari masing– 

masing BUMN yang melimpahkan dana dan informasi lainnya yang 

relevan.  

3. Penggantian Beban Operasional  

Penggantian Beban Operasional adalah penerimaan dana dari BUMN 

Pembina atas penggantian Beban Operasional Unit PKBL yang melebihi 

batas pagu yang telah ditetapkan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Penggantian Beban Operasional diakui pada saat diterima penggantian 

beban operasional. Penggantian Beban Operasional diukur dan dicatat 

sebesar realisasi penggantian beban operasional.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Penggantian Beban Operasional disajikan dalam Laporan Aktivitas 

pada kelompok penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan 

diantaranya adalah rincian Beban Operasional yang melebihi batas 

pagu yang telah ditetapkan serta informasi lainnya yang relevan.  

4. Sumbangan 

Sumbangan adalah sejumlah dana atau barang yang diterima dari pihak di 

luar Unit PKBL tanpa adanya imbalan prestasi, selain penerimaan 

pelimpahan dana dari unit PKBL lainnya. Contohnya adalah dana dari 

BUMN Pembina untuk Program Kemitraan dan atau Program Bina 

Lingkungan ketika BUMN Pembina mengalami kerugian atau ketika tidak 

ada pembagian laba.  

a. Pengakuan dan Pengukura 

Sumbangan diakui pada saat dana atau barang diterima oleh Unit 

PKBL. Sumbangan diukur dan dicatat sebesar nilai sumbangan atau 

nilai wajar barang yang diterima.  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Sumbangan disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok 

penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah 

rincian pemberi sumbangan dan jumlah sumbangan serta informasi 

lainnya yang relevan.  

5. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman  

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang 

dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada 

Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus dan pendapatan atas penyaluran 

dana Program Kemitraan melalui mekanisme syari’ah.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diakui secara akrual. 

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diukur dan dicatat 

berdasarkan sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan 

kontrak. Jasa adminitrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada 

piutang dengan status lancar dan kurang lancar. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan jasa administrasi pinjaman disajikan dalam Laporan 

Aktivitas pada kelompok Pendapatan. Informasi yang perlu 

diungkapkan diantaranya adalah rincian jumlah Pendapatan Jasa 

Administrasi Pinjaman berdasarkan wilayah, serta informasi lainnya 

yang relevan.  

6. Pendapatan Bunga 

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa 

giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan bunga diakui secara akrual. Pendapatan bunga diukur dan 

dicatat sebesar nilai yang telah ditentukan dalam ketentuan. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 
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Pendapatan bunga disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok 

Pendapatan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah 

rincian Pendapatan Bunga serta informasi lainnya yang relevan.  

7. Pendapatan Lain-lain 

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan 

menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam Pendapatan Lain-

Lain di antaranya “Piutang Bermasalah Dihapus – Diterima Kembali”.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan lain–lain diakui pada saat diterima. Pendapatan lain–lain 

diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah diterima Unit PKBL.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan lain–lain disajikan dalam Laporan Aktivitas pada urutan 

terakhir dalam kelompok Pendapatan. Rincian informasi mengenai 

Pendapatan Lain-lain Unit PKBL perlu diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. Rincian tersebut memuat informasi mengenai 

jenis Pendapatan Lain-lain tersebut, jumlah nominal, serta informasi 

lainnya yang relevan.  

 

2.2.4.5 Beban 

 Beban adalah pengeluaran yang diizinkan untuk dilakukan oleh pengelola 

Unit PKBL dalam rangka pengelolaan Unit PKBL.Beban terdiri dari: 

1. Dana Pembinaan Kemitraan  

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana Unit PKBL sebagai 

salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran 

Dana Pembinaan Kemitraan. Dana Pembinaan Kemitraan diukur dan 

dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka 

pelaksanaan Pembinaan Kemitraan.  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Dana pembinaan kemitraan disajikan dalam Laporan Aktivitas pada 

kelompok Beban. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya 

adalah rincian kelompok penyaluran dana pembinaan kemitraan dan 

informasi lainnya yang relevan  

2. Penyaluran Bina Lingkungan  

Penyaluran Bina Lingkungan adalah penyaluran dana Unit PKBL sebagai 

bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN 

peduli.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Penyaluran Bina Lingkungan diakui pada saat penyaluran dana 

program bina lingkungan. Penyaluran Bina Lingkungan diukur dan 

dicatat sebesar jumlah dana yang disalurkan untuk pelaksanaan 

Program Bina Lingkungan  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Penyaluran bina lingkungan disajikan dalam Laporan Aktivitas pada 

kelompok Beban. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya 

adalah rincian kelompok penyaluran bina lingkungan dan informasi 

lainnya yang relevan  

3. Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain  

Pelimpahan dana ke unit PKBL lain adalah penyaluran dana kepada Unit 

PKBL lain, tanpa kewajiban untuk mengembalikannya, untuk disalurkan 

kepada Mitra Binaan. Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain diakui pada 

saat terjadi penyerahan dana ke unit PKBL lain.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pelimpahan dana ke unit PKBL lain diukur dan dicatat sebesar jumlah 

dana yang diserahkan ke unit PKBL lain. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Pelimpahan dana ke unit PKBL lain disajikan dalam Laporan 

Aktivitas pada kelompok Beban. Informasi yang perlu diungkapkan 
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diantaranya adalah rincian pelimpahan dana PKBL kepada masing–

masing BUMN dan informasi lainnya yang relevan. 

4. Beban Pembinaan  

Beban pembinaan adalah beban yang dikeluarkan Unit PKBL berkaitan 

dengan penyaluran pinjaman kepada mitra binaan yang terdiri atas:  

1) Beban survei  

Beban survey adalah beban yang dikeluarkan oleh Unit PKBL untuk 

melakukan penelitian dan uji kelayakan calon mitra binaan yang telah 

mengajukan proposal pengajuan pinjaman.  

2) Beban Monitoring  

Beban monitoring adalah beban yang dikeluarkan oleh Unit PKBL 

untuk melakukan pengawasan terhadap saldo pinjaman mitra binaan.  

3) Beban Penagihan Pinjaman  

Beban penagihan pinjaman adalah beban yang dikeluarkan oleh Unit 

PKBL untuk melakukan penagihan piutang kepada mitra binaan.  

Beban pembinaan diakui pada saat beban tersebut telah menjadi 

Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit 

PKBL. Beban pembinaan diukur dan dicatat sebesar beban yang telah 

menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan 

oleh Unit PKBL 

Beban pembinaan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan 

Aktivitas. Beban disajikan menurut klasifikasi fungsional, seperti 

menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. 

5. Beban Upah Tenaga Harian  

Beban Upah Tenaga Harian/Honorer adalah beban yang dikeluarkan unit 

PKBL untuk membayarkan upah tenaga Harian/Honorer yang bekerja di 

unit PKBL.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Upah Tenaga Harian/Honorer diakui pada saat beban tersebut 

telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh Unit PKBL. Beban Upah Tenaga Harian/Honorer 
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diukur dan dicatat sebesar beban yang telah menjadi Liabilitas sebagai 

akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit PKBL.  

b. Penyajian dan Pengungkapan. 

Beban Upah Tenaga Harian/Honorer disajikan pada kelompok Beban 

dalam Laporan Aktivitas.  

6. Beban Administrasi dan Umum  

Beban Administrasi dan Umum adalah beban-beban yang dikeluarkan 

sehubungan dengan kegiatan penunjang (administrasi) Unit PKBL. Contoh 

beban ini adalah pembelian alat tulis kantor, beban listrik, beban telepon dan 

lain-lain.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Administrasi dan Umum diakui pada saat beban tersebut telah 

menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan 

oleh unit PKBL. Beban Administrasi dan Umum diukur dan dicatat 

sebesar beban yang telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh unit PKBL.  

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Beban Administrasi dan Umum disajikan pada kelompok Beban 

dalam Laporan Aktivitas. 

7. Beban Pemeliharaan 

Beban Pemeliharaan adalah beban untuk perbaikan/perawatan aset tetap 

untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dan untuk 

mempertahankan standar kerja semula atas suatu aset, yang dibebankan 

pada tahun berjalan. Beban pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan 

inventaris dan peralatan, beban pemeliharaan kendaraan, dan beban 

pemeliharaan bangunan/kantor.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Pemeliharaan diakui pada saat beban tersebut telah menjadi 

Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit 

PKBL. Beban Pemeliharaan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban 

yang telah menjadi Liabilitas.  
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Beban Pemeliharaan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan 

Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian 

besarnya Biaya Pemeliharaan untuk masing-masing jenis Beban 

Pemeliharaan.  

8. Beban Sewa  

Beban Sewa adalah beban untuk penyewaan barang/aset tertentu yang 

dibebankan pada tahun berjalan.  

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Sewa diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas 

sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit PKBL. 

Beban Sewa diukur dan dicatat sebesar jumlah beban yang telah 

menjadi Liabilitas.  

b. Penyajian dan Pengungkapan. 

Beban Sewa disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan 

Aktivitas.  

9. Beban Penyusutan Aset Tetap  

Beban Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan 

dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan ketika 

aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak 

digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah 

disusutkan secara penuh. 

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh unit 

PKBL. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset 

dikurangi nilai sisanya. 

Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Beban Penyusutan Inventaris dan 

Peralatan, Beban Penyusutan Kendaraan, dan Beban Penyusutan Bangunan. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Penyusutan diakui pada akhir periode akuntansi. Beban 

Penyusutan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban penyusutan dari 
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masing-masing aset yang dimiliki berdasarkan metode penyusutan 

yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Beban Penyusutan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan 

Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian 

besarnya Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis aset. 

10. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman 

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman adalah beban yang 

timbul karena penyisihan atas piutang yang mungkin tidak tertagih. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman diakui pada 

akhir periode akuntansi. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang 

Pinjaman diukur dan dicatat sebesar selisih jumlah penyisihan 

penurunan nilai piutang pinjaman tahun berjalan dengan jumlah 

penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman pada tahun sebelumnya. 

b. Penyajian dan Pengungkapan  

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman disajikan pada 

kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Pengungkapan Beban 

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman mencakup perhitungan 

beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman. 

11. Beban Pajak 

Beban Pajak merupakan jumlah pajak yang ditanggung oleh unit PKBL. 

Pajak-pajak dimaksud dapat berupa Pasal 21, 23/26, dan/atau pajak lainnya, 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban Pajak diakui pada saat transaksi terjadi, berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Beban Pajak diukur dan dicatat sebesar 

jumlah pajak terutang, berdasarkan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 
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b. Penyajian dan Pengungkapan 

Beban Pajak disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan 

Aktivitas. Pengungkapan Beban Pajak dalam bentuk rincian yang 

memuat jenis pajak dan jumlah Beban Pajak, sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

12. Beban dan Pengeluaran Lainnya 

Beban dan Pengeluaran Lainnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang 

dibayarkan oleh Unit PKBL dalam rangka aktivitas Unit PKBL yang tidak 

dapat dikategorikan pada pos lainnya. Termasuk dalam kelompok Beban 

dan Pengeluaran Lainnya adalah Beban Bunga. 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Beban dan Pengeluaran Lainnya diakui pada saat telah menjadi 

Liabilitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya diukur dan dicatat sebesar 

beban atau pengeluaran yang telah menjadi Liabilitas. 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Beban dan Pengeluaran Lainnya disajikan pada kelompok Beban 

dalam Laporan Aktivitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya 

diungkapkan dalam bentuk kelompok beban beserta nilai dan 

informasi lainnya yang relevan. 

 

 

2.3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

2.3.1 Pengertian PKBL 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negeri Nomor 

Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 diketahui bahwa 

pengertian PKBL adalah sebagai berikut: 

 Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut 

Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil 
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agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN.   

 Program Bina Lingkungan, yang selajutnya disebut Program BL, adalah 

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 

 

2.3.2 Landasan Hukum PKBL 

1. Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

2. Akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor : 5v tanggal 4 Nopember 

2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar 

PT.Pindad. 

3. Kebijakan Internal Perusahaan 

4. Surat Keputusan Nomor : SKEP/4/P/BD/IX/2003 tentang Perubahan 

Nama Biro Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Menjadi 

Biro Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

 

2.4. Pedoman Akuntansi PKBL 

2.4.1 Tujuan Pedoman Akuntansi PKBL 

 Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

merupakan pedoman (guidance) bagi unit PKBL dalam rangka menyelenggarakan 

pencatatan atas transaksi unit PKBL, penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pelaporan Keuangan 

Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011) sehingga diharapkan laporan keuangan 

tersebut dapat menyajikan informasi keuangan PKBL yang accountable (wajar 

dan dapat diandalkan) dan auditable. 
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2.4.2 Ruang Lingkup Pedoman Akuntansi PKBL 

 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik – 

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dimaksudkan untuk 

digunakan oleh unit PKBL BUMN. 

 PKBL BUMN merupakan perwujudan dari pelaksanaan pasal 2 Undang-

undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana salah satu 

maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan 

dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan 

masyarakat. 

 

2.4.3 Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi PKBL 

 Acuan yang digunakan dalam penyusunan: 

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP).  

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011): Pelaporan 

Keuangan Entitas Nirlaba .  

  Adapun untuk pengaturan transaksi syariah unit PKBL mengacu kepada 

Standar Akuntansi Syariah yang berlaku karena tidak diatur secara spesifik dalam 

pedoman akuntansi ini. 

 Dalam hal standar akuntansi memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, 

maka unit PKBL wajib mengikuti pilihan sesuai dengan ketentuan di atas. 

 

2.4.4 Ketentuan Lain 

 Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini hanya 

merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat.  

 Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan 

perkembangan transaksi, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Negara BUMN, dan ketentuan lain yang terkait 

dengan unit PKBL.  

 Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk 

transaksi atau peristiwa lain maka dalam mengembangkan dan menerapkan suatu 
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kebijakan akuntansi dapat mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam 

SAK non-ETAP yang berhubungan dengan transaksi serupa dan terkait.  

 

2.5. Laporan Keuangan PKBL 

 BUMN Pembina sebagai pelaksana kegiatan PKBL wajib melaporkan 

kinerja keuangan PKBL secara periodik, laporan keuangan PKBL disusun secara 

terpisah dari laporan keuangan perusahaan biasa. 

 

2.5.1. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. 

Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas unit PKBL serta memiliki kemauan untuk 

mempelajari tersebut dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan 

pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka 

di masa lalu. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan 

yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam 

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau 

membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari 
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SAK agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja 

keuangan atau arus kas suatu entitas. 

4. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari 

kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang 

harusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Laporan keuangan tidak bebas dari bisa (melalui pemilihan atau 

penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai 

suatu hasil tertentu. 

5. Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 

dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

6. Pertimbangan Sehat 

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa 

dan keadaan yang dapat dipahami berdasarkan pengungkapan sifat 

dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui 

penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. 

Pertimbangan sehat mengandung unsur hati-hati pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga 

aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan liabilitas dan 

beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau 

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan liabilitas atau beban 

yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan 

bias. 

7. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk 
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tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar 

atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang 

mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

8. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan 

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas 

yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus 

mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi 

dan pengaruh dampak perubahan tersebut. 

9. Tepat Waktu 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu 

meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu 

pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan 

penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan 

antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah 

bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan 
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yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh 

pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan 

biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin 

juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 

 

2.5.2. Prinsip Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

a) Basis Akuntansi  

Unit PKBL harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan 

dasar akrual (accrual basis). 

Dalam accrual basis aset, liabilitas, pendapatan dan beban diakui pada 

saat terjadinya. Jadi, pencatatan harus dilakukan ketika suatu transaksi 

terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas belum 

dilakukan oleh unit PKBL. Beban segera diakui dalam Laporan Aktivitas 

jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau 

sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk 

diakui dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Aset. 

b) Dasar Pengukuran 

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh 

aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas 

yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima 

sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.  

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu 

aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar.  

c) Prinsip Periodisitas (Accounting Period) 

Prinsip ini menghendaki pembagian transaksi dan penyusunan 

Laporan Keuangan dalam periode-periode pelaporan. Hal ini untuk 

memudahkan pengukuran kinerja Unit PKBL. Unit PKBL menerbitkan 
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laoran keuangan sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku. Walaupun 

demikian, laporan keuangan triwulanan penting dibuat untuk memudahkan 

penilaian kinerja Unit PKBL selama tahun berjalan. 

d) Prinsip Konsistensi (Consistency) 

Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa 

seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. 

Prinsip ini berimplikasi bahwa perlakuan akuntansi yang sama akan 

diterapkan untuk pos atau transaksi yang sama di masa datang. Namun 

demikian, prinsip konsistensi tidak menghalangi Unit PKBL menerapkan 

perlakuan akuntansi yang berbeda apabila perlakukan ini sesuai dengan 

SAK dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan. 

Perubahan akuntansi ini meliputi perubahan kebijakan akuntansi dan 

perubahan dalam estimasi akuntansi. Setiap perubahan tersebut harus 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

e) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 

Pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa Laporan Keuangan 

dirancang dan dibuat untuk menggambarkan secara wajar dan tidak 

menyesatkan atas peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi Unit PKBL 

untuk suatu periode sehingga laporan keuangan berguna bagi pemakainya. 

Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan dengan 

lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material 

yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 

f) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation) 

Prinsip ini menekankan bahwa Laporan Keuangan hendaknya 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja aktivitas, dan arus kas 

Unit PKBL. sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang 

berlaku di Indonesia serta semua aturan yang berlaku bagi pelaksanaan 

PKBL. 
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2.6. Konsep dan Pengertian CSR 

 Bowen, Howard (1953) memberikan definisi awal dari CSR sebagai "it 

refers to obligations of the businessmen to pursue those policies. to make those 

decisions, or to follow those lines of actions which are desirable in term of 

objectives and values of our society". Menjadi kewajiban seorang pebisnis untuk 

mengejar kebijakan tersebut, untuk membuat keputusan dan mengikuti garis 

tindakan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai didalam 

masyarakat. 

 Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan 

"perbuatan baik", namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil 

saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk 

proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan soaial. 

Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerja untuk 

sukarelawan (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas 

sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara 

langsung dan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merk 

perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line (profit, 

people, planet), perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan 

kegiatan sosial di atas.  

 

Gambar 2.1 : Ilustrasi Hubungan Profit, People, dan Planet 

Sosial (People) 

 

Lingkungan (Planet)  Ekonomi (Profit) 

(Sumber: Yusuf Wibisono, Membelah Konsep dan Aplikasi CSR, 2007:32) 

 Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi saja namun 

juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. 
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 Bila diperhatikan sekilas, memang PKBL terlihat sama seperti CSR, tetapi 

sesungguhnya PKBL dan CSR ini sangat berbeda sebagaimana yang tertulis 

dalam SK Menteri BUMN No. S-11/MBU/2010 poin 3: 

"Untuk perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam yang 

diwajibkan melaksanakan CSR sesuai amanat UU PT Nomor 40/2008 

pasal 79 tetap mempunyai kewajban melaksanakan PKBL sesuai amanat 

UU nomor 19/2003 pasal 88 karena fokus dari PKBL adalah untuk 

pengembangan UKM sedangkan CSR untuk perbaikan lingkungan." 

 PKBL hanya dilakukan oleh BUMN-BUMN dan telah dilakukan jauh 

sebelum munculnya CSR di Indonesia. CSR di Indonesia diatur dalam Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1. 

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya  di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan 

bahwa "setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung kawab 

sosial perusahaan".Peran BUMN dalam melaksanakan PKBL memiliki arti 

tersendiri untuk kondisi Indonesia saat ini, karena negara Indonesia saat ini tengah 

mengalami ledakan pengangguran. PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN akan 

turut menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang 

selama ini belum diserap oleh sektor formal. 


