
BUPAT1 SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

I

Mengingat

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 2S TAHUN 2 0 1 6  ~

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR 
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI, |

: a. bahwa regulasi kebijakan akuntansi dana bergulir 
Pemerintah Kabupaten Sinjai yang telah diatur 
sebelumnya dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana 

, Bergulir, perlu disempumakan dengan pemenuhan 
pencatatan penyisihan dana bergulir, pelaporan dana 
bergulir, dan penghapusan dana bergulir, maka 
dipandang perlu mencabut atas Peraturan Bupati 
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi 
Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai; .

b. bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana;
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan- 
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir; 
Pemerintah Kabupaten Sinjai;

i

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5156);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarar' 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanei 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang: 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduc 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintal: 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 4614); 1

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 
tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga 
dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014- 
tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihari 
Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian 
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan 
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
68); I
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23. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2016 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan; : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH 
KABUPATEN SINJAI.

BAB I*
KETENTUAN UMUM 

j Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. I
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah i Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / pengguna barang. ;

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKp
adalah Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang mempunym 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahai a 
Umum Daerah. |

7. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang 
yang dapat dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah 
daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya..

8. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir 
yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih 
pemerintah daerah kepada debitur.

9. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang 
tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase; 
tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana 
bergulir.

10. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.



II

-5-

12. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir 
sebesar harga perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan 
tertagih.

13. Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir yang tids-L
dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. I

14. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kewajiban 
untuk membayar angsuran yang telah disepakat dalam perjanjian, 
meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran non pokok 
(bunga, biaya administrasi, jasa bank, dan lain-lain).

15. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 
tertentu.;

18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan1 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.

I
BAB II

TUJUAN j

Pasal 2 i

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan 
laporan keuangan.

i
BAB III

KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK 

Pasal 3

Klasifikasi dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh lembaga yang: 
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dimana penyaluran 
dan penagihan dana bergulir langsung kepada masyarakat tanpa melalui 
Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut: ;
a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
b. tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
c. dana bergulir hams dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
d. merupakan i dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali 

kepada masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana 
disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan 
demikian seterusnya/bergulir; dan

e. pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
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BABIV
PENGAKUAN DANA BERGULIR 

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir sebagai berikut:
pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan; 
pendapatan atas dana bergulir dalam bentuk bunga, bagi hasil, dan lain- 
lain diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Â li 
Daerah yang sah; dan
penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai 
penerimaan pembiayaan.

BAB V
PENGUKURAN KUALITAS DANA BERGULIR

Pasal 6

a.
b.

c.

(1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan 
sekurang-kurangnya:
a. jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
b. upaya penagihan.

(2) Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana 
bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan 
membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lancar', bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 

(dua belas) bulan setelah tanggal jatuh tempo dan/atau penerima dana 
menyetujui hasil pemeriksaan dan/atau penerima dana kooperatif;

b. kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari; 
13 (tiga belas) bulan sampai 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal 
jatuh tempo dan/atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan 
pelunasan dan/atau penerima dana kurang kooperatif dalam 
pemeriksaan dan/atau penerima dana menyetujui sebagian hasil 
pemeriksaan;

c. ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 37 
(tiga puluh tujuh) bulan sampai 60 (enam puluh) bulan setelah tanggal 
jatuh tempo dan/atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan 
pelunasan dan/atau penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan 
dan/atau penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 
dan

d. macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 
bulan setelah tanggal jatuh tempo dan/atau penerima dana dalam 
jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 
belum melakukan pelunasan dan/atau penerima dana tidak diketahui 
keberadaannya dan/atau penerima mengalami kesulitan bangkrut 
dan/atau meninggal dunia dan/atau penerima dana mengalami 
musibah.
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(3) besamya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentuksn 
berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (aging schedule) dengan 
kategori sebagai berikut:

No. Kategori Umur Dana 
Bergulir Kualitas Persentase"

Penyisihan

1. Dapat ditagih 0 -12  bulan - Lancar 5%
2. Memungkinkan 

dapat ditagih
13-36 bulan - Kurang 

lancar I
10%

3. Diragukan 37 -60 bulan - Ragu-ragu 50%
4. Tidak dapat ditagih >60 bulan - Macet 100%

(4) Dalam hal teijadi keadaan diluar kondisi normal seperti debitur meninggal 
dunia, pailit, dan hal-hal yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak 
dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal 
jatuh tempo maka dalam jatuh temponya (aging schedule) dapat 
dikategorikan sebagai tidak dapat ditagih dengan kualitas dana bergulir 
macet dan persentase penyisihan sebesar 100% (seratus per seratus).

(5) Keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYAJIAN DANA BERGULIR BERUPA HEWAN TERNAK YANG DIGULIRKAN 

DI MASYARAKAT YANG DINILAI DENGAN UANG

Pasal 7

(1) Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang 
dinilai dengan uang dicatat sebesar harga perolehan.

(2) SKPD Pengelola secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap 
dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menyajikan nilai hewan ternak berdasarkan standar harga yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. i

(4) Pada saat pemerintah daerah menarik investasi non permanen berupa 
hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, 
maka pehgelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi 
non permanen di neraca.

(5) Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di
masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan pengeluaran atau 
pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai 
penambah investasi non permanen. j

(6) Pada saat teijadi pengembangan atas hewan ternak dan hewan temek 
tersebut dijual, maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah 
dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan hasil pengembangan yang
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(7) Pada saat pelepasan hak atau hewan temak dari Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka hewan 
temak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai; 
pengurang investasi non permanen.

(8) Pelepasap hewan temak kepada masyarakat dalam bentuk hibah hams 
dilampiri' dengan Keputusan Bupati sebagai dasar untuk mengurangi 
investasi non permanen.

(9) Dana bergulir berupa hewan temak yang digulirkan di masyarakat yang 
dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan temak tersebut benar- 
benar sudah mati dan hams dibuktikan dengan Berita Acara Kematian 
Hewan Temak, dan pengelola akan mencatat sebagai pengurang investasi 
non permanen.

BAB VII
PENCATATAN DANA BERGULIR

Pasal 8

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan
atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.

Pasal 9 *

(1) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan 
dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.

(2) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

(3) Jumal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Keija Perangkat Daerah (PPK- 
SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Keija Pengelola 
Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) dengan jumal sebagai berikut: j

Tanggal Kode Rekening Uraian Debet Kredlt

XXX 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Dana 
Bergulir Tidak Tertagih

Xxx •

1 .x.x.xx.xx Penyisihan Dana Bergulir 
Tidak Tertagih

xxx

BAB v m
PELAPORAN DANA BERGULIR 

Pasal 10

(1) Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:
a. beban penyisihan dana bergulir; dan
b. penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

(2) Beban penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
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(3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) humf b disajikan dalam neraca.

BAB IX
'!, PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

Pasal 11

Informasi lain tentang dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan 
Atas Laporan Kenangan, antara lain: |
a. dasar penilaian dana bergulir;
b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
c. besar suku bunga yang dikenakan;
d. saldo awal dana bergulir, penambahan/ pengurangan dana bergulir dan 

saldo akhir dana bergulir; dan
e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dank 

bergulir.1

BAB X j
PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 12

(1) Penghapusan dana bergulir meliputi:
a. penghabusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan •
b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

I i
(2) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

i Pasal 13

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 
den gan pertimbangan antara lain:
a. dana bergulir melampaui batas umur/kadaluwarsa yang ditetapkan 

sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat 

tagihan ketiga;
c. Debitur mengalami musibah (force majeure); •
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan 

tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya 
berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor 
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:

1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan 
surat keterangan/ pemyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan sura*
keterangan/pemyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau |

h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap 
atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat
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i. objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan 
dari pihak kepolisian. I

i
Pasal 14

(1) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat
dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. j

(2) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusa n 
bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dar a 
bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih di neraca.

(3) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat daria 
bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dar a 
bergulir '■ yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara 
ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal15

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
dengan pertimbangan, antara lain:
a. penghapu stagihan karena jasa-jasa pihak yang berutang/ debitor kepada 

daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih 
dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak 
mampu membayar; :

b. penghapu stagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas 
menghadapi tugas masa depan;

c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya 
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit 
baru, penentuan kembali masa jatuh tempo (rescheduling) dan penurunan 
tarif bunga kredit;

e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau
tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 
saham/ ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang; I

f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umum, hukum kepailitan,
hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan
perbandinganf benchmarking) atas kebijakan/peraturan penghapustagihan 
(write off) di daerah lain; dan

g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, 
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Pasal 16 j

(1) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana 
bergulir dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir 
dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

:\ Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah 
Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*< Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan; 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PA RAF H'r- 
! F e j a b a t

4 ns

SEKDA
ASISTEN

KEP. B A D M n
SEKRETA.

KASS D

KASU

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 1 - Xte>

Ditetapkan di Sinjai 
pada tanggal l - J ustus - po(6

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

,/.<•// I » 7 Or

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR


