
LAT'O j R*ES$ Kffi XJAFSGAS

.'
:1,, I !:, .; .
.., ,,! lr .!:' r F.,- ,-!

M
.c. :!:\Y' :

, i{41:
ti's

:' ,., ,{,.:**:t-ry66

, .s"-s $
-il'': ' ,,',,..,,l ,,.. & &,, *

i,*r: 
*; 

5try''
r* 1t {-*
1i,':* i lill
,i ,i* tdE

$r 'l
$ri ldi qt,&"

,f.* .,':1,.r.- ht :t-'ffiL 
,, *i"
.l ri

W
'4,

rfi r;f i-Q,I.-r rV7. l1,Ll,.{'r l}il./E. ;{l ---11 -Jl "-r i '..\ i
: ::i L-vi t.J Li u t-r '-J; ll".'' i i;t t ' t--r i

i - ..;
l ,-r.--./

1 -- ii':
_'_: ..

Kffi f,.* * i ffi Tffi mX&Prl Pffi mYeruSAA$
SAmAr* Pr'\*Y&$LUH4ru *Ar** PHtrGE$48&ruS&ru Sm$4 p*RrAffiK&ru

SAt&X ffi XSA* PHK&TXTXAru PHTEffi.tr&KAru K{.XPAT"*&

T&Hffiffi XSNF



@)arr, ran Keuansan semtster II Tahun AnEEaran 2oI7

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyaitugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT adalah salah satu entitas akuntansi di

bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansidan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah

satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang, NTT

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan

mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

paru pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk meurujudkan tata kelola pemerirrtahan yang baik (good

governance).
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Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang, NTT Tahun 2017 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I LaporanRealisasiAnggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode

1 Januari sampai dengan 31 Desember2A17.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Paiak sebesar Rp313.a79.656,00 atau mencapai 149,28o/o dari estimasi Pendapatan-LRA

sebesar Rp2 1 0. 000. 000,00
Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp16.744.702.'140,00 atau

mencapai 97,79o/o dari alokasi anggaran sebesar Rpl 7. 1 22. 989.000,00.

ll Neraca
Neraca menggambarkan p6sisi keuirngan entitis mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada 31 Desember2017.
Nilai Aset per 3'l Desember 2017 dicalat dan disajikan sebesar Rp64.375.452.768,00 yang

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp31.032.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar
Rp64.342.960.441,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya
(neto) sebesar Rpl .459.827,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00.

lll Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2A17 adalah sebesar
Rp313.479.656,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17.4M.220.761,00
sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp (17.170.741.105,00). Kegiatan

Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit

Rp(17.173.623.205,00) dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp(1 7. 1 73.623.205,00).

lV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari

2017 adalah sebesar Rp39.604.305.171,00 ditambah Defisit-LO sebesar

Rp(17.173.623.205,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai

Rp2.366.371.121,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.539.994.326,00

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2A17 adalah senilai

Rp+1.970.676.292,00.
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V Gatatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun

dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
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