KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH
A.

UMUM
Tujuan
Untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menyelesaikan permasalahan
pengelolaan

dan

pertanggungjawaban

hibah

baik pendapatan maupun belanja hibah.

Kebijakan Akuntansi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penerimaan hibah dan
penggunaan dana hibah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah khususnya
pelaporan LK pada aspek hibah.
Definisi Pendapatan Hibah
1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang
dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah
negara asing,

badan/lembaga

asing, badan/lembaga internasional,

pemerintah

lain,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
Kriteria Pendapatan Hibah
2.

Berasal

dari

pemerintah

lembaga internasional,

dan

negara

asing,

pemerintah

badan/lembaga

lain

atau

berasal

asing,

badan/

dari

badan/

lembaga dalam negeri atau perseorangan ;
Pemberi Hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga
internasional, atau suatu pemerintah daerah, badan/lembaga dalam negeri, dan
perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah
Pusat/daerah.
3.

Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah ;
Pemberian

secara

cuma-cuma

tanpa

menuntut

pengembalian

atas

pemberian

bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.
4.

Tidak

ada

timbal

balik/balasan

secara

langsung

dari

penerima

hibah

kewajiban

untuk

kepada pemberi hibah ;
Hibah

yang

diterima

tidak

mempersyaratkan

adanya

memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima
5.

Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
Hibah

dituangkan dalam

suatu perjanjian

antara

pemberi

dan penerima

yang

mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah
yang

transparan dan akuntabel.

perseorangan,
kepentingan

dapat

dibuat dalam

akuntabilitas

Apabila
suatu

berasal dari
akad

dan transparansi.

atau

suatu lembaga/institusi/
dokumen

Penggunaan

hibah

lainnya

untuk

harus

sesuai

dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan
apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia
untuk mengembalikan.
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Dalam

hal

tidak

sebagai pengganti

ada

surat

naskah

perjanjian,
perjanjian

penerima

hibah

penerimaan

membuat

hibah

dokumen

dalam

rangka

dilaksanakan

melalui

akuntabilitas dan transparansi.

Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah
6.

Klasifikasi Pendapatan Hibah:
a.

Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
1. Hibah yang direncanakan
Hibah

yang

direncanakan

adalah

Hibah

yang

mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
2. Hibah Langsung
Hibah
tanpa

langsung

adalah

melalui entitas

Hibah

yang

yang

diterima

mempunyai

fungsi

langsung

oleh

perbendaharaan

SKPD
(BUD).

Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa
ada naskah perjanjian sebelumnya.
Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun
berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada
saat

penyusunan perubahan

anggaran,

maka

hibah

langsung

dimaksud

dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.
b.

Pendapatan Hibah menurut bentuknya
1. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
2. Dalam bentuk surat berharga;
3. Dalam bentuk barang; dan
4. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

c.

Pendapatan Hibah menurut sumbernya
1. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
a) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
b) Pemerintah

daerah

bila

diterima

oleh

pemerintah

pusat

atau

pemerintah daerah lainnya.
c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok
masyarakat
2. Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
a) Negara asing;
b) Lembaga donor multilateral;
c) Lembaga keuangan asing; dan
d) Lembaga non keuangan asing.
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Akuntansi Pendapatan Hibah
1. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrual
Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah
timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak
perlu dibayar kembali.
Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul.
Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.
Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh
pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71/2010, Lampiran I, KK Paragraf 42).
Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
•

Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;

•

Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan

•

Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan

hibah

sangat bergantung dari keinginan/niat

pemberi hibah

untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini
untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan
akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima
hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar
kekuatan pemerintah untuk menagihnya.
Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat

dipenuhinya

persyaratan

persyaratan

yang

ditetapkan

dalam

perjanjian

hibah.

Pemenuhan

tersebut adalah sebagai berikut:
a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang dengan
persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima
hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang
tanpa persyaratan tertentu, maka:
i. terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi
dan penerima hibah, maka

pendapatan hibah diakui

setelah timbulnya

hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa
persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang
tersebut diterima.
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Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.
Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di
Laporan

Realisasi

Anggaran

dengan

menggunakan

basis

kas,

hal

tersebut

karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report .
Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi
kriteria

pengakuan

Pendapatan-LO,

maka pendapatan hibah-LO

diakui pada saat

diterima oleh SKPD penerima.

2.

Pengukuran
Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima atau
yang menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar
nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data
tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga dinilai berdasarkan nilai nominal yang
disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat
di dalam Laporan Keuangan.

4.

Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.
Pendapatan

hibah

juga

disajikan

pada

Laporan Operasional

dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika

yang

ada beban/biaya

yang

harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan
dalam kelompok beban operasional.
Disamping

disajikan

Operasional, transaksi

pada

hibah

Laporan

juga

harus

Realisasi

Anggaran

diungkapkan

dan

sedemikian

Laporan

rupa

pada

Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas
Laporan Keuangan, antara lain:
a. Kebijakan

akuntansi

yang

digunakan

dalam

penilaian,

pengakuan,

dan

pengukuran atas transaksi hibah;
b. Penjelasan

pencapaian

transaksi

hibah

terhadap

target

yang

ditetapkan

dalam undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;

Kebijakan Akuntansi Hibah

Halaman 160

d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
pada lembar muka laporan keuangan.
e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

Definisi Belanja Hibah
Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat
diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah,
perusahaan negara/daerah, masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
Beban

hibah

adalah

beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada

pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

1. Pengakuan Belanja dan Beban Hibah Basis Akrual
Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian
hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
a. dana hibah akan dikeluarkan
kegiatan

atau

persyaratan

jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu
tertentu,

maka

beban

hibah

diakui

pada

saat

penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui
pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
2. Pengukuran
Belanja

hibah

dicatat

sebesar

nilai

nominal

yang

dikeluarkan

atau

menjadi

kewajiban hibah.
3. Penyajian
Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi
dan

entitas

pelaporan

menyajikan

klasifikasi

belanja

hibah

menurut

jenis

belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
Pada

penerapan

akuntansi

berbasis

akrual

beban

hibah

juga

disajikan

pada

Laporan Operasional pada Pos Operasional.

4. Pengungkapan
Di

samping

disajikan

Operasional, transaksi

pada

hibah

juga

Laporan
harus

Realisasi
diungkapkan

Anggaran

dan

sedemikian

Laporan

rupa

pada

Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan
mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.
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Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan
atas Laporan Keuangan, antara lain:
a. Kebijakan

akuntansi

yang

digunakan

dalam

penilaian,

pengakuan,

dan

pengukuran atas transaksi belanja hibah;
b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
pada lembar muka laporan keuangan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Mei 2014
BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG
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