
SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN

BANDI



Sesi 9:

AKUNTANSI 

ASET TIDAK LANCAR



DASAR HUKUM

Undang-Undang
1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah
1. PP 24/ 2005  PP 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
2. PP 06/ 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan/Keputusan Menteri (�Aset non Lancar)
1. KMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2. PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat
3. PMK 91PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
4. PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara.

Pedoman (KSAP)
1. Bultek 05 Penyusutan
2. Bultek 09 Akuntansi Aset Tetap

3. Bultek 11 Aset Tak berwujud
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SINGKATAN PMK 233

1. SA-UP = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
– SAUP & H= Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah

– SIKUBAH = Sistem Akuntansi Hibah

2. SA-IP = Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

3. SA-PP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
– SA-PPP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman Pemerintah



SINGKATAN PMK 233

1. SA-TD = Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah

– SA-BAPP = Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan

2. SA-BL = Sistem Akuntansi Badan Lainnya

3. SA-BSBL = Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

4. SA-TK = Sistem Akuntansi Transaksi Khusus 



ASET NON LANCAR

• Aset nonlancar mencakup: 
– aset yang bersifat jangka panjang, dan 

– aset tak berwujud 

– yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung 
untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan 
masyarakat umum. 

• Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi 
1. investasi jangka panjang, 

2. aset tetap, 

3. dana cadangan, dan 

4. aset lainnya.
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



INVESTASI (JANGKA 

PANJANG) PEMERINTAH

PSAP 06



INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jk panjang
• merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial 

• dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, 

• Investasi jangka panjang meliputi investasi 
– nonpermanen dan 

– permanen. 

• Investasi nonpermanen antara lain: 
– investasi dalam Surat Utang Negara, 

– penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan 

– investasi nonpermanen lainnya. 

• Investasi permanen antara lain:
– penyertaan modal pemerintah dan 

– investasi permanen lainnya. 
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



• Biaya investasi:

• seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam
perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya
legal & pungutan lainnya dari pasar modal. 

• Investasi:

• aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen & royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. 

• Investasi jangka pendek:

• investasi yang dapat segera dicairkan & dimaksudkan untuk dimiliki
selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

PENGERTIAN



• Investasi jangka panjang:

• investasi untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan

• Investasi nonpermanen:

• investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi
permanen, untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

• Investasi permanen:

• investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan. 

• Metode biaya:

• suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.

PENGERTIAN



• Metode ekuitas:
• metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal

berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi disesuaikan
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) 
yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

• Nilai historis:
• jumlah kas yang dibayar/dikeluarkan atau nilai wajar

berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu
aset investasi pada saat perolehannya. 

• Nilai nominal:
• nilai yang tertera dalam surat berharga (nilai yang tertera dalam

saham/obligasi)

PENGERTIAN



• Nilai pasar:
• jumlah/nilai penjualan investasi di pasar yang aktif antara pihak-

pihak yang independen.

• Nilai wajar:
• nilai tukar aset/penyelesaian kewajiban antar pihak yang 

memahami & berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

• Perusahaan asosiasi:
• suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh

signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint 

venture dari investornya.

PENGERTIAN



• Contoh Investasi Permanen:

• PMP pada perusahaan negara/daerah, badan internasional
dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

• Contoh Investasi Nonpermanen:

• Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir
kepada kelompok masyarakat.

INVESTASI JANGKA PANJANG



Pengeluaran kas/aset dapat diakui sebagai investasi apabila

memenuhi salah satu kriteria: 

1. Kemungkinan manfaat ekonomik & manfaat sosial/jasa

pontensial di masa yad dapat diperoleh pemerintah

2. Nilai perolehan/nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai

• Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek

diakui sbg pengeluaran kas pemerintah & tidak dilaporkan

sbg belanja dalam LRA, sedangkan pengeluaran untuk

memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai

pengeluaran pembiayaan.

PENGAKUAN INVESTASI



CONTOH:

Tanggal 21 Febr Pemda menempatkan dana dalam deposito berjangka

3 bulan senilai Rp10.000 juta dan membeli saham Bank Lampung 

senilai Rp15.000 juta.

DATE URAIAN REK DEBET KREDIT

21 Febr Deposito

Kas di Kas Daerah

1.1.2

1.1.1

10.000

10.000

21 Febr Pembiayaan - PMP 

Kas di Kas Daerah

7.2.2

1.1.1

15.000

15.000

21 Febr Penyertaan Modal Pemerintah

Diinvestasikan dalam 

Investasi Jangka Panjang

1.2.1

3.2.1

15.000

15.000



1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

(ex saham/obligasi jk pendek) dicatat sebesar biaya

perolehan. 

2. Jika investasi diperoleh tanpa biaya perolehan, 

investasi dinilai berdasar nilai wajar/harga pasar, atau

biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai

wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh

investasi tersebut

3. Investasi jangka pendek non-saham (ex. deposito jk

pendek) dicatat sebesar nilai nominal deposito

PENGUKURAN INVESTAS



1. Investasi permanen (PMP) dicatat sebesar biaya 

perolehan

2. Investasi nonpermanen (obligasi jangka panjang) & 

investasi tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai 

sebesar nilai perolehan

3. Investasi nonpermanen dinilai sebesar biaya 

pembangunan (termasuk biaya perencanaan & biaya 

lain untuk penyelesaian proyek sampai proyek 

diserahkan ke pihak III). 

4. Investasi jk panjang dari pertukaran aset pemerintah, 

dinilai sebesar biaya perolehan/nilai wajar investasi

PENGUKURAN INVESTAS



METODE PENILAIAN INVESTASI

1. Metode biaya: investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang 

diterima & tidak mempengaruhi besarnya investasi pada 

badan usaha terkait. 

2. Metode ekuitas: investasi awal sebesar biaya perolehan 

ditambah/dikurangi bagian laba/rugi pemerintah setelah 

tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk 

saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai 

investasi pemerintah & tidak dilaporkan sebagai pendapatan. 

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; terutama 

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka 

waktu dekat.



KRITERIA PENERAPAN METODE INVESTASI

� Kepemilikan <20% � metode biaya; 

� Kepemilikan 20% - 50% atau kepemilikan <20% 
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan �

metode ekuitas; 

� Kepemilikan >50% � metode ekuitas; 

� Kepemilikan bersifat nonpermanen � metode nilai

bersih yang direalisasikan



PENGAKUAN HASIL INVESTASI

• Hasil investasi dari investasi jk pendek berupa bunga

deposito, bunga obligasi & deviden tunai (cash 

dividend) dicatat sebagai pendapatan. 

• Hasil investasi berupa dividen tunai dari PMP yang 

pencatatannya memakai metode biaya, dicatat sebagai

pendapatan. Jika memakai metode ekuitas, deviden

yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat

mengurangi nilai investasi dan tidak dicacat sebagai

pendapatan. 

• Untuk dividen saham akan menambah nilai investasi

pemerintah & ekuitas dana yang diinvestasikan dengan

jumlah yang sama.



1 Juni memperoleh bunga deposito sebesar Rp100 juta.

1 Juni, Bank Lampung mengumumkan laba tahun 2005 Rp50.000 juta dan

40% dibagikan sebagai deviden tunai tanggal 5 Juli. Pemkab memiliki 10% 

saham PT Bank Lampung & Pemprov memiliki 50%.

DATE URAIAN REK DEBET KREDIT

1 Juni Kas di Kas Daerah

Lain-lain PAD

1.1.1

4.1.4

100

100

5 Juli

(KAB)

Kas di Kas Daerah

Bagian Laba BUMD

1.1.1

4.1.3

2.000

2.000

1 Juni

(Prov)

Penyertaan Modal Pemda

Dinvestasikan dlm Invstasi Jk Panjang

1.2.2

3.2.1

25.000

25.000

5 Juli Kas di Kas Daerah

Penyertaan Modal Pemda

1.1.1

1.2.2

10.000

10.000



PELEPASAN & PEMINDAHAN

• Pelepasan investasi dapat terjadi karena

penjualan/pelepasan hak

• Penerimaan penjualan investasi jk pendek diakui sebagai

penerimaan kas & tidak dilaporkan sebagai pendapatan

dalam LRA, sedangkan

• penerimaan pelepasan investasi jk panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan.



PELEPASAN & PEMINDAHAN

• Pelepasan sebagian dari investasi yang dimiliki dinilai

menggunakan nilai rata-rata (total nilai investasi/total 

jumlah saham yang dimiliki)

• Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi

investasi permanen menjadi:

• investasi jangka pendek, 

• Aset Tetap, 

• Aset Lain-lain dan sebaliknya.



PENGUNGKAPAN INVESTASI

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam LKP terkaitan

investasi pemerintah: 
� Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi
� Jenis investasi permanen & nonpermanen; 
� Perubahan harga pasar
� Penurunan nilai investasi yang signifikan & penyebab

penurunan tersebut
� Investasi yang dinilai dengan nilai wajar & alasan

penerapannya
� Perubahan pos investasi.



INVESTASI-Lap Keu
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



Aset Tetap,

Barang Milik Negara

(BMN)



ASET TETAP

• Aset tetap meliputi 

1. tanah, 

2. peralatan dan mesin, 

3. gedung dan bangunan, 

4. jalan, irigasi, dan jaringan, 

5. aset tetap lainnya, dan 

6. konstruksi dalam pengerjaan. 
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



PENGERTIAN Ps 1 PMK 1/2013

1. Barang Milik Negara-- BMN, 

– adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh 

– atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

– berasal dari perolehan lainnya yang sah (dalam PP 6/2006 meliputi 

Barang Milik Daerh).

2. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap-- Aset Tetap, 

– adalah aset berwujud 

– yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

– untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, 

– dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum.



PENGERTIAN Ps 1 PMK 1/2013

3. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap--

Penyusutan Aset Tetap

– adalah penyesuaian nilai sehubungan 

– dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 

4. Masa Manfaat 

– adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau 

– jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset 

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

5. Pengelola Barang 

– adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 

kebijakan dan pedoman serta 

– melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.



Proses Pengolahan Data BMN

BAST

Bukti 

Kepemilikan

SPM/SP2D

Faktur 

Pembelian

Kuitansi

SK 

Penghapusan

DS lainnya

yang sah

Input

Proses

• Inputing

• Verifikasi

• Pencetakan

Laporan

BMN

Buku 

Inventaris

Output

Lap. Kondisi 

Barang

DIR

KIB

DIL

Lap. Brg. 

Bersejarah

ADK



Alur akuntansi BMN

BMN

A

Persediaan

B

KDP

C

BMN 

Bersejarah

D

Non A, B, dan 

C

Kartu 

Persediaan
Kartu 

Persediaan
Kartu 

Persediaan

Kartu 

KDPKartu 

KDP
Kartu 

KDP

Buku

Barang

Bersejarah 

Buku

Barang

Bersejarah 

Buku

Barang

Bersejarah 

I

Tanah, Gedung, Alat 

Angkut Bermotor, 

Senjata Api

II

Non I: berada di dlm 

ruangan

III

Non I dan II

Memenuhi syarat 

kapitalisasi

Tidak memenuhi 

syarat kapitalisasi

SAKPB

KIB 
KIB 
KIB 

DIR 
DIR 
DIR 

DILDIL
DIL

BI

Intrakomtabel
BI

Intrakomtabel
BI

Intrakomtabel

BI

Ekstrakomtabel
BI

Ekstrakomtabel
BI

Ekstrakomtabel

SAKPASAKPA

LBMN

Intrakomtabel

LBMN

Ekstrakomtabel

LBMN 

Gabungan

Laporan

Kondisi Barang

CRBMN

Laporan BMN

Persediaan

- Rincian Persediaan

Tanah

- Rincian Tanah

Peralatan dan Mesin

-Rincian Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

- Rincian Gedung dan Bangunan

Jalan Irigasi dan Jaringan

- Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

- Rincian Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset  Lainnya

- Rincian BMN RB

SAPPB-W/E1SAPPB-W/E1



PENYUSUTAN

ASET TETAP



DASAR HUKUM Penyusutan

1. PP 6/2006, tentang BMN (Pasal 38)
2. PP 38 Tahun 2008 tentang BMN 
3. PP 71/2010 (Lampiran I Paragraf 52 PSAP) Berbasis 

Akrual No. 07
1. KMK Nomor 53/KMK.06/2012 , tentang Penerapan Penyusutan BMN 

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset 
Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. KMK Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 53/KMK.06/2012 
tanggal 24 Pebruari 2012, tentang Penerapan Penyusutan BMN
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 
Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah 
Pusat.

5. KMK Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN Berupa 
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

1. Bultek KSAP No 05 Penyusutan

1. PP 6/2006, tentang BMN (Pasal 38)
2. PP 38 Tahun 2008 tentang BMN 
3. PP 71/2010 (Lampiran I Paragraf 52 PSAP) Berbasis 

Akrual No. 07
1. KMK Nomor 53/KMK.06/2012 , tentang Penerapan Penyusutan BMN 

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset 
Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. KMK Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 53/KMK.06/2012 
tanggal 24 Pebruari 2012, tentang Penerapan Penyusutan BMN
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 
Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah 
Pusat.

5. KMK Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN Berupa 
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

1. Bultek KSAP No 05 Penyusutan

34



Dasar Hukum

1. Pasal 38 PP 6/2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 

2008 

• penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah pusat dilakukan dengan 

berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)

2. PP 71/2010 (Lampiran I Paragraf 52 PSAP) 

Berbasis Akrual No. 07
– Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset

tersebut dikurangi akumulasi  penyusutan”

1. Pasal 38 PP 6/2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 

2008 

• penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah pusat dilakukan dengan 

berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)

2. PP 71/2010 (Lampiran I Paragraf 52 PSAP) 

Berbasis Akrual No. 07
– Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset

tersebut dikurangi akumulasi  penyusutan”

35



3. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 01/PMK.06/2013

� tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 
Entitas Pemerintah Pusat

� mengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat 
disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan 
pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel 
Masa Manfaat

� Masa Manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap

� pedoman bagi seluruh K/L dalam menentukan masa manfaat suatu 
Aset Tetap

� Dilakukan untuk setiap Aset Tetap

5. Keputusan Menteri Keuangan terkait Modul Penyusutan

� berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari 
pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai 
dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

3. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 01/PMK.06/2013

� tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 
Entitas Pemerintah Pusat

� mengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat 
disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan 
pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel 
Masa Manfaat

� Masa Manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap

� pedoman bagi seluruh K/L dalam menentukan masa manfaat suatu 
Aset Tetap

� Dilakukan untuk setiap Aset Tetap

5. Keputusan Menteri Keuangan terkait Modul Penyusutan

� berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari 
pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai 
dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

Dasar Hukum

36



MENGAPA PENYUSUTAN BMN-Fakta

3. Audit BPK atas LKPP tahun 2010 (LHP no. 27a/LHP/XV/05 

/2011 tanggal 24 Mei 2011)

• meskipun SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi 

Aset Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi 

• yang disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan 

penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-

masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. 

4. Audit BPK atas LKPP tahun 2011 (LHP no. 24/LHP/XV/05/ 2012 tanggal

24 Mei 2012)

– BPK merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat pengukuran masa 

manfaat  sehingga dapat menerapkan penyusutan. 

3. Audit BPK atas LKPP tahun 2010 (LHP no. 27a/LHP/XV/05 

/2011 tanggal 24 Mei 2011)

• meskipun SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi 

Aset Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi 

• yang disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan 

penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-

masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. 

4. Audit BPK atas LKPP tahun 2011 (LHP no. 24/LHP/XV/05/ 2012 tanggal

24 Mei 2012)

– BPK merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat pengukuran masa 

manfaat  sehingga dapat menerapkan penyusutan. 
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MENGAPA PENYUSUTAN BMN Ps 3 PMK 1/2013

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan 

manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah 

pusat;

b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa 

Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat 

diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan 

logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau 

belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap 

yang sudah dimiliki.



APA YANG DISUSUTKAN Ps 4 PMK 1/2013

(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap 
berupa:
a. gedung dan bangunan; 

b. peralatan dan mesin; 

c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan

d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan 
alat musik modern.

(2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset 
Lainnya dalam neraca 
– berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan 

Aset Idle

– disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 



APA YANG DISUSUTKAN Ps 4 PMK 1/2013

Perkecualian

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan 

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau 

usang yang telah diusulkan kepada Pengelola 

Barang untuk dilakukan penghapusan.



TUJUAN PENYUSUTAN

� Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan

manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan

pemerintah pusat;

� Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa

Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan

dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

� Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis

dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan

atau belanja modal untuk mengganti atau menambah

Aset Tetap yang sudah dimiliki.

� Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan

manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan

pemerintah pusat;

� Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa

Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan

dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

� Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis

dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan

atau belanja modal untuk mengganti atau menambah

Aset Tetap yang sudah dimiliki.
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OBJEK PENYUSUTAN (1)

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap

berupa:

A. Gedung dan bangunan; 

B. Peralatan dan mesin; 

C. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan

D. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah 

dalam renovasi) dan alat musik modern.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap

berupa:

A. Gedung dan bangunan; 

B. Peralatan dan mesin; 

C. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan

D. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah 

dalam renovasi) dan alat musik modern.
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OBJEK PENYUSUTAN (2)

- AT yang direklas sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan

Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle 

>> disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- AT yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah

dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusannya

>> tidak disusutkan

- AT dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- >> tidak disusutkan

- AT yang direklas sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan

Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle 

>> disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- AT yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah

dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusannya

>> tidak disusutkan

- AT dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- >> tidak disusutkan

43



NILAI PENYUSUTAN

Nilai Buku per 
Tanggal 31 

Desember 2012

44

Aset Tetap yang 

diperoleh sebelum 31 

Desember 2012

Aset Tetap yang 

diperoleh setelah 31 

Desember 2012

NILAI  YANG DAPAT 

DISUSUTKAN
Diketahui Nilai 

Perolehannya:  

Nilai Perolehan

Tidak Diketahui Nilai 

Perolehannya: 

Nilai Estimasi



NILAI PENYUSUTAN
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Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan 

untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu

• Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat

penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai

• diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

• Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat koreksi

nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam

pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari

• dilakukan penyesuaian atas:

- nilai yang dapat disusutkan

- nilai akumulasi penyusutan.



TABEL MASA MANFAAT

(KMK No 59/KMK.06/2013

• merupakan pedoman bagi K/L dalam menentukan umur ekonomis AT. 

• terdiri dari :

a. Tabel Masa Manfaat (Tabel Masa Manfaat I)

b. Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan (Tabel Masa Manfaat II)
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MASA MANFAAT

1. Dilakukan untuk setiap Kelompok AT.

2. Perbaikan AT yang menambah masa manfaat/kapasitas 

manfaat mengubah masa manfaat AT, meliputi :

a. Renovasi

b. Restorasi

c. Overhaul



METODE PENYUSUTAN

� penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode

Garis Lurus.

� dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat 

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester 

selama masa manfaatnya.

� Formula
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Penyusutan per Periode = Nilai Yg Dpt Disusutkan

Masa Manfaat



PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

� dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

� dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal 

dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa 

Pengguna Barang.

� Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap yang 

dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, 

� dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.

� Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap yang 

dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan hasil

penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang

� dihimpun oleh Pengguna Barang.

� dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

� dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal 

dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa 

Pengguna Barang.

� Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap yang 

dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, 

� dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.

� Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap yang 

dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan hasil

penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang

� dihimpun oleh Pengguna Barang.
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PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

�Penyusutan AT setiap semester

� disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode 

berjalan 

� berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas 

Menuju Akrual.

�Penyusutan AT diakumulasikan setiap semester 

dan disajikan dalam akun Akumulasi 

Penyusutan 

� sebagai pengurang nilai AT dan Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap di Neraca.

�Penyusutan AT setiap semester

� disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode 

berjalan 

� berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas 

Menuju Akrual.

�Penyusutan AT diakumulasikan setiap semester 

dan disajikan dalam akun Akumulasi 

Penyusutan 

� sebagai pengurang nilai AT dan Diinvestasikan 

dalam Aset Tetap di Neraca.

49



PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

� Informasi mengenai penyusutan AT diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan 
atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya:
a. Nilai penyusutan;

b. Metode penyusutan yang digunakan;

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 
akhir periode.

� Tatacara penyajian, penghitungan dan 
pengungkapan penyusutan AT 
� dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap

� yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan.

� Informasi mengenai penyusutan AT diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan 
atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya:
a. Nilai penyusutan;

b. Metode penyusutan yang digunakan;

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 
akhir periode.

� Tatacara penyajian, penghitungan dan 
pengungkapan penyusutan AT 
� dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap

� yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan.

50



Lain-lain

1. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan, 

– maka terhadap Aset Tetap tersebut tidak serta merta 
dilakukan penghapusan.

2. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan 
secara teknis masih dapat dimanfaatkan 

– tetap disajikan di neraca 

– dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutannya.

3. Penyusutan Aset Tetap tidak berpengaruh pada nilai
underlying asset Surat Berharga Syariah Negara.

4. Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan mulai Tahun 
Anggaran 2013. 

1. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan, 

– maka terhadap Aset Tetap tersebut tidak serta merta 
dilakukan penghapusan.

2. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan 
secara teknis masih dapat dimanfaatkan 

– tetap disajikan di neraca 

– dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutannya.

3. Penyusutan Aset Tetap tidak berpengaruh pada nilai
underlying asset Surat Berharga Syariah Negara.

4. Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan mulai Tahun 
Anggaran 2013. 
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AKUMULASI PENYUSUTAN-Lap Keu

PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



KONSTRUKSI DALAM 

PENGERJAAN

(KDP)

PSAP NO. 08



KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

� KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

� adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan.

� KONTRAK KONSTRUKSI 

• adalah perikatan yang dilakukan secara khusus

untuk konstruksi suatu aset.



CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI

� Kontrak untuk jasa perencanaan;

� Kontrak untuk perolehan/konstruksi aset;

� Kontrak untuk jasa pengawasan;

� Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset 

dan restorasi lingkungan
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PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Jika kontrak konstruksi mencakup beberapa aset, 
setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak 
yang terpisah jika:

� Proposal diajukan terpisah;

� Setiap aset dinegosiasikan terpisah;

� Biaya masing-masing aset dapat 
diidentifikasi
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PENGAKUAN KDP

Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:

� Manfaat ekonomi masa yad besar 

kemungkinan diperoleh;

� Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

� Masih dalam proses pengerjaan;
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CONTOH KASUS

• LIPI mempunyai kegiatan pembuatan robot multi fungsi (robot 2 
lengan) yang digunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan
dengan pembiayan secara termin sejumlah Rp150 juta. 

Termin 1 Rp100 juta

Termin 2 Rp 50 juta .

• Termin 1 telah selesai dengan menghasilkan robot 1 lengan dan
sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan
telah dibayarkan pada tahun 2005.

Pertanyaan:

• Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. 
Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau
masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan
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PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI

� Secara Swakelola, al:
�biaya langsung;
�biaya tidak langsung;
�biaya lain yang secara khusus dibayarkan 

sehubungan konstruksi ybs.

� Secara Kontrak:
�Termin yang telah dibayarkan;
�Kewajiban yang msh harus  dibayar;
�Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak 

ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang 
disebabkan oleh pemberi kerja
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Biaya Pinjaman Selama Konstruksi

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka 
biaya pinjaman :

– dikapitalisasi 

– menambah biaya konstruksi sepanjang 
biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 
ditetapkan secara andal.
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SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN

� Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang 
dibayarkan periode yang bersangkutan;

� Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset 
dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang;

� Jika konstruksi dihentikan sementara bukan 
karena force majeur, biaya pinjaman 
dikapitalisasi

� Jika konstruksi dihentikan sementara karena 
force majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi.
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PENYAJIAN

• Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca

– masuk dalam kelompok Aset Tetap

• KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap

– karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat

– dalam jangka panjang
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KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN-Lap 

Keu
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



PENGUNGKAPAN

� Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan 

berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu 

penyelesaian

� Nilai kontrak konstruksi dan sumber 

pembiayaannya

� Jumlah biaya yang telah dikeluarkan

� Uang muka kerja yang diberikan

� Retensi
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ASET BERSEJARAH
(HERITAGE ASSETS)

PSAP 07 (aset tetap)



ASET BERSEJARAH-PSAP 07

PSAP 07, LAMPIRAN II. 08 PSAP 07 - 9

Pr 64. Pernyataan ini tidak mengharuskan 

pemerintah 

– untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) 

di neraca 

– namun aset tersebut harus diungkapkan 

– dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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ASET BERSEJARAH

• Aset bersejarah merupakan
– aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah
– yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut

harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku
– dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset

tetap tersebut

• Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
• Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi

manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai
sejarahnya, 
– misalnya untuk ruang perkantoran. 
– Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-

prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
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Aset Bersejarah

• Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset 

bersejarah dikarenakan 

– kepentingan budaya, 

– lingkungan, dan 

– sejarah. 

LAMPIRAN II. 08 PSAP 07 – 11



Aset Bersejarah

• Contoh dari aset bersejarah adalah 

1. bangunan bersejarah, 

2. monumen, 

3. tempat-tempat purbakala (archaeological sites) 

seperti candi, dan 

4. karya seni (works of art). 

LAMPIRAN II. 08 PSAP 07 – 11



Aset Bersejarah

Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap 
sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, 

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin 
secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan 
harga pasar;

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara 
ketat pelepasannya untuk dijual;

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama 
waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa 
kasus dapat mencapai ratusan tahun.

LAMPIRAN II. 08 PSAP 07 – 11



ASET TAK BERWUJUD

PSAP



ASET TAK BERWUJUD

• Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai 

aset lainnya. 

• Termasuk dalam aset lainnya adalah 

1. aset tak berwujud dan 

2. aset kerja sama (kemitraan)
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



ASET TAK BERWUJUD-Definsi

• Aset tak berwujud adalah 

– aset nonkeuangan 

– yang dapat diidentifikasi dan 

– tidak mempunyai wujud fisik serta 

– dimiliki untuk digunakan dalam 

– menghasilkan barang atau jasa atau 

– digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas 

kekayaan intelektual.
PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



ASET TAK BERWUJUD-Lap Keu

PP 71/2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



SUMBER

1. PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah

2. PP 38/ 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah

3. PMK 1/2013 tentan Penyusutan Barang Milik Negara 
Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

4. KMK 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

5. Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Pusat. Direktorat Barang 
Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
indoinfo.files.wordpress.com/2013/.../2-materi-
kebija... 


