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BUPATI R,CIKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURA.N BUP.A.TI ROI{AN HULT'
NOMOR W TAHUN 2018

TENTANG

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAI{AN AKUNTANSI PEMERINTAH

I{ABUPATEN ITOKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A, ESA

BUPATI ROI{AN HULU,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Daiam Negeri
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tenteng
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir Pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
Kepaia Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah
tentang kebijakan akuntansi pemerintah. daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;

b. bahwa kebijakan Akuntansi telah ditetapkan da1am
Peraturan Bupati 69 Tahun 2Ol7 , namun dalam
pelaksanaanya akuntansi aset tetap dan akuntansi aset
lainnya belum memenuhi kebijakan akuntansi secara
lengkap, sehingga periu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan perlu diatur
dalam Peraturan Bupati Rokan lIulu tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang
kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun i999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
L999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan F{u1u, Kabupaten Rokan Hi.lir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, I(abupaten Kuantan Sengingi clan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahr-in 1999
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Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Bg02) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Repubiik Indonesia Nomor 34. Tahun 2009; tentan[
Perubahan l{etiga Atas Ui:dang-undang Republili
Indonesia Nomor 53 Tahun lggg ( Lembaran N.gara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambatan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor  BSO);

3. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang
Ker:angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republili
Ind.onesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaO0);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa38);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pemberrtukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5234);

B. Und.ang-undang Republik Indonesia Nornor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587 )
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nornor
SS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45A2;
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l-0. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2OA4 Nomor
90, Tambahan Lembaran .Negara Nomor 44L6)
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Femerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oCI7 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7i2);

ll.Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 200
Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Indonesia Tahr.ln 2005 Nomor 137, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor aSTS\;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 Tentang
Akuntansi berbasis Akrual pada
(Berita Negara Republik Indonesia
ta2$;

5 tentang
Republik

Lembaran

Repubiik Indonesia
Penerapan Standar
Femerintah Daerah
Tahun 2Ol3 Nomor

12. Peratrnran Pemerintah Nomor 58
Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2005 N
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a61fl;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20i0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 Tentang
Pedornan Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nonror 69
Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017;
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Keten
dan
nom

Pera

Agar
Bupa
Hulu.

Di

MEMUTUStr{AN :

kan PERATURAN tsUPA?I TENTANC PERUtsAHAN ATAS
PERATURAN BTJPATN NOMOR 69 

"AffiUN 
2017 TtrNTANG

I{EBIJAKAN AKUNTANSI PEMEEI.INTAH I{ABUPATEN
ROI{AN HULU.

Fasatr I

Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Akuntansi Aset Tetap
20 Akuntansi Aset Lainnya dalarn Peraturan Bupati Rokan

69 tahun 2A17 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Hulu diubah sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran yang

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Fasal II

Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 37 Desember 2018

}trULU,

\

./)
ilYl5.I\

di Pasir Pengaraian

Tanggal, 9? Desember 2018
DAERAH

ATEN R.OKAI{ ITULU,

DAERAH I{ARUPATEN ROKAI{ 5IIJLU Tlh"E{UN 2C18 Nolv[OR:J'f

IV

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

        BUPATI ROKAN HULU,

 S U K I M A N 

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 27 Desember 2018

Diundangkan di Pasir Pengaraian

Pada Tanggal, 27 Desember 2018

ABDUL HARIS4.65.A / 2019

 ttd 

 ttd 



KEB!J/}.KAN AKUNTANSI IdO. t.8
AKUIiITANSI ASET TETAP

A. UMU&g

Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap

pengakuan,penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan

akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai terc

tetap.

Ruang Lingkup

2 I(ebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian sei

tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang

Can disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini ditera

entitas akuntansi dan entitas peiaporan pemerintah

termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi
pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan,

penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

4. Aset tetap tidak diterapkan untuk :

a. Hutandan sumber daya alam yang dapat dip

(re g ener atiu e natur al re s our ce s) .

b. Kuasa pertambangan, eksplerasi dan penggalian miner

gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak
p e rb ahar ui {no n-r e g ene r atiu e n atur al r e s our ce s) .

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang

mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset

daiam butir a dan b dan dapat dipisahkan Cari akti

tersebut.

Definisi

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai mas

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

6. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
suatu aset phda saat perolehan atau konstruksi sampai

tersebut dal.am kondisi dan tempat yang siap untuk diper

I(ebiJakan lLkuntansi ldo. t I E[alamram ]-
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Masii mantaat aclalah:

a. Periode suatn aset diha::apltarr diguna,l<an un[uk aktivit.ns
pemerintahancian / atar-r pe la.v*anan publik ;' ci [au

b. Jurniair prodr-rksi atau r,rnib serupa )rang ciiharapkan ciii:eroreh

N'iiai S].Sa. adalah jumlah neto yang ciharapkare dapat diperolerr 1:i.ir.irit

ciari aset un
pr-iblik.

akhir nlasa manfaat

pelepasan.

tuk aktivitas pemerintahan dan/ atar_i periierintai:arn

suatu aset setelah dil<urangi teiksir-an biava

Niiai tercatat aclalah nilai buku aset tetall, yaltg clitritung cleiri bia,,,a
perolelean suatu aset tetap setelah d"ikurangi atr<uurulasi penylsrii-1n.

.Nflai-Y{Bjar-adalah irilai tukar: aset tetap atau ir{enyerlesitiai-r l<en,i-.iji'r::r,Li-i

ant.ara pihak yang memahami dan berkeingin.an untuk melir.jruharn

transaksi r,vajar.

. Fenvi-rsutan aclaiah alokasi yal1g sistemati.s at_as irilai suatu aset

tetalr yang dapat disusutkan {Depreci.cLble Assets) i I I ca>ct

mar:l'atlt aset tetap yang bersangkutan

selarrra
il
I

aset-aset i,etai] ]/ang scrl;in g

d alam pl-osies pemba.nguilarl.

. Iiontrak konstruksiadalah perikatan yang diiakr-rliarl seca1"€l ktrusus

untult l<onstruksi suatu aset atalu suatu kc;mbinzrsi ]/;riLg

beriti-ii:ungan erat satu sama iain atau saiing tel'gein't-iirig ciaianr iiirl
rancan{gan, teknologi, dan fungsi at.au- tujr:an a,ta.Li pelrgijLilt&r}n

Lrt.ama.

Iionirai<tpr adaiair suatu entitas l,/a.11g meirgi-rdakzin ironl-raj< unti-rli

mr:inlrangun aset atau memjrerikan -iasa itcinsti:ui.:si i,irLi.ulr

}<epentingan entitas iain sesllai dengan spesitikasi. yar:.g riitetapk:ln

dalarn kontrak konstrutr<si,

5. Ua.ng rnuka keria aclalah jurmiali )ial-rg clilc--rinra oleir lioni.ri.ii<Lur

se belurn pekerj aan d iiakukan dalam ran gkei kr:ntrsrk l.:cnstlr-r1.rsi .

6. itlairn adalah jumiah yang diminta kontlaktoi- kepacla peilbei'i keila

sebagai penggantian i:iaya-bia,va yang tidak ter;r:.asuk dalaLl r,ilai

1<on [ral<.

7. Pemberi i<eria aclalah entitas yang mengadakan. kontraj< korrstruksi

ctengan pihal< ketiga untul< menibangun FrtaLl memberil(i,.n .j.Lsri

icoirstruiksi.

i8. Retensi adaieih jumlah terrnin (progrerss billingi i'a-rrg beiuni clil.;ti1,s;

bijal<an Akuntansi No. lB l-iaiarnan 'l dan ?-2

. I{ons:truil<si clalarn pengeiaairadaiah



pemenuhan kondisi yang ditentul<an clalam kontrak untuk
bayaran jumlah tersebut,

ress billing) adalah jumlah yang ditagih unruk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang

dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasitikasikan berdasarkan kesamaan d.alarn sifat ataur

fr-tngsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adaiah sebagai berikut :

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangttnan;
d,Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. I{onsLruksi dalam Pengerjaan

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai c1a1am kegizitar-i

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipalcai.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kenclaraan

bermotor, aiat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dali 12 (dua

beias) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki clan/atau dikurasai

oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1
.,1^cll L

. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di

.i.i,-l ^'1,LaLlc-ll! clapat

, yang

pemerintah

atas

di.peroieh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasiona.l

dan dalam kondisi siap dipakai.
. lionstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan namun pada tanggal iaporan keuangan

belum selesai seiuruhnya.
7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasionai

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap oan harus ciis.ijil<an

di pos aset lainnya sesuai ciengan nilai tercatatnya.

GAKTIAN ASET TETAP

ijakan Akuntansi No.lB Halaman 3 ari 22
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acia umun"rnya aset tetap diakui pada saat tnanfaat ekonomi rnasa

dapat diperoleh dan niiainya Capat di.ul<ur dengan haredal

ntuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria
bagai berikut :

a. Bei-wtrjud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d.Ticlak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitar.s;

dan
e. Diperoieh atau dibangun dengal maksud r-intuk digunakan;
f. Nilai Rupiah pembeliarr barang material atau pengeiuaran untuk

pembeliarr barang tersebut memenuhi batasan minimal
l<apitalisasi aset tetap yang teiah clitetapkan.

Daiam menentukan apakah snatu aset tetap mempunyai manlbat
lebih dari l-2 (dua belas) bulan, suatu entitas harus meniiai manfaat
ekonorni masa depan yang dapat diberikan oieh aset tetap tersellurt,
baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional
pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan alau
penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa

depan al<an mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas
tersebut akan me:nerima manfaat d.an menerima risiko terkait.
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika ma.nfaat dan risiko teiah

diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjad,i, perolel-ran aset

tidak dapat diakui.

. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah ui'Ituk drgunakan

oleh pemerintah da"lam mendukung kegiatern operasionalnva cjan

bukan dimaksudkan untuk dijual.

. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepeinilikanllya dan atau pada saat penguasa.rnnya

berpinciah.

Akuntansi No.L8 Halaman 4 dari 22

l'
I

I

l

. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terclapat bukti
bahr,va telair terjadi perpindahan hak l<epemilikan d,anlatau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabiia peroiehan asei- 1-eterp

belum didukung dengan bukti secara hukum dika::enakan masih

adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beii

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka.
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dan sertifikat kepemilikan nya di instansi berwenang, maka
set tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
nguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misaln3ra teiah
adi pembayaran dan penguasaan atas sertiritat tanah atas nama

tasan Jumlatr Biaya Kapital.isasi (capitalizatton Treshox.d)

rolehan AwaI Aset Tetap.
33 ilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran

aan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
mbangan,reklasifikasi,renovasi,perbaikan dan restorasi.

ilai Satuan Minimum Kapitalisasi Asset Tetap menentukan apakah
erolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
ilai satuan Minimum Kapitalisasi aset tetap berlaku hanya untuk

dan mesin,gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan

atas perolehan aset tetap adalah niiai per unitnya sebagaiJ

t
a

b

tan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 atau

bihi untuk pengadaan baru.

Gedung dan bangunan sebesar sama dengan atau melebihi

p20.000.000, kecuali pengerjaar:. pengecatan dan atau wallpaper

c. Jalan irigasi dan jaringan sebesar sama dengan atau melebihi

p20.000.000,00.

&SET TET'AP

36 tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila peniiaian aset tetap

37.

dengan mengunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasrkan pada nilai wajar pada saat peroiehan.

Untuk tujuan pernyataan ini,penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada paragraph 36 bukan rnerupakan suatu

proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya

perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada

penilaian untuk periode pelaporan seianjutnya, bukan pada saat

perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang

mengidentifikasikan biayanya. Daiam keadaan suat-ur aset yang

dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu oengukuran yang dapat

diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan bak-u tenaga kerja dan

biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

38.
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Biaya perolehan aset. tetap yang dibangun clengan c

ticiak langsung termasuk biaya perencanaan
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,

ara
meliputi biaya iangsung untuk tenaga kerja, bahan baku, clan biarza

srmllan

1 ,.r(1

dan

dan pengarvasan,

dan semua biava
lainnya yang ter3acli berkenaan clengan p.*ur.rrgunan aset tetap
tersebut
untul< keperlua, penyusu'l.an neraca awar suatu entitas, braya

han aset tetap yang digunakan ad.arair nilai wajar padal saat
,'eraca awal tersebut disusun. untuk periode selanjutnya seteiah
tanggal neraca awa1, a[as peroiehan aset tetap baru, suatu er:rtitas
menggunakan biaya
perolehan tidak acla.

perolehan atau harga wajar bila

en tsiaya
Biarya perolehan suatu aset tetap terdiri dari lrarga beiinl,a atau
konstruksi,ya, termasuk bea impor cian setiap biaya yang dapat
diatribusii<an secara J.angsung dalam membiiwa aset tei-sebut r<e
konclisi yang membuat aset
penggunaan yan g dimaksudkarr.

tersebut dapat bekerjer untul<

a. hi;r-yi,r'ilerencanaan;

b. bia.1';r leiang;

c. bia],6i persi:rpan tempat;

d. bia-',,a pe,girima:r ai.val (initial delivery) dan biaya
bongl<ar rnuat (handling cost);

e. bia5rq pemasangan (instaiation cost);

f. biaya profesional seperti arsitek Can insinyur; dan
g. biaya konstruksi.

Tanah diakuri pertama kali sebesar biaya perorehannyer. Eia;,a
perolehan mencakup ha.rga pembeiian atau biaya pei:.nbebasan
tauah, biaya yang diketruarkan clalam raiigi<a memperoleir irak,
biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, da* biay,a 1ai;rn1,;1

yang dikelilarkan sampai tanah tersebut siap pakai. iriiiai tanah
juga meliputi nilai ba,gunan tua yang terletak pacla tann.h ),,ang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersei:ut climal<suc1l<;rn untr-il<
dimusnahkan.

Bia5,a peroiehan peraiatan dan mesin menggambarkan. jr_rmiair

a
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il
li
i
liil

telah dilakukan untuk mempero leh peraiatan d an
geluaran yang

but sampai siail pakai Braya 1n 1 antara rd..111 m lipu ti
s1rI terSE

be,lian biaya pengan gkutan biaya inStalasi serta briaya
arga pem

lainnya untuk memper oleh dan memper slap I\.d.r L Sal1-Ipa
ng

eralatan dan mesln terse,bu L
L slap digunaka.n

ged dan 1- angun d"I I rnenggarnb 4f 1-^,- se'L ru hperoiehan ung

dikel arkan untuk m.empero ieh gedunor^L) da.n bangu an
laya vang .u

pakai. BiaYa ini antara lain

konstruksi, termasuk biaYa

meiiputi harga pe lt-rbeIianpal slap

biay pengurusan T N ,TI)IIVIJ-J notarrSu a

dan paJ ak.
i:arBlaya perolehan ja1an, jaringan d.an instalasi menggarrl kan

seluruh biaya yang dike,luarkan untuk men-rpero Ieh jalan j ar:1ngan

clan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meiiptiti biaya perolehan

atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap irakai'

Bia5,2 perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seli-iruh 1:iaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siai;

1:aliai.

Biaya ad.ministrasi dau umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap seila"rlang biaya tersebut tidal< dapat

diatribusikan secara langsung pada biaS'6i peroLehan aset te[a1: atau

membawa aset ke konciisi kerjanya. N'amun kaiau biaya

administrasi dan umum tersebut dapat diatribusrkan pacla

perolehannya maka mertipakan bagian dari peroiehan aset tetap.

. Atribusi biaya umum dan administrasi yang teri<ait laregsung

pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang

sejenis d.alam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakui<an secara

proporsionai ciengan nilai aset.

. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun d.engan cara sr'vakelolei

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset )/ang

dibeli.

1. Setiap potongan

pembelian.

dagang dan rabat dikurangkan dar-i harga

enilaian Awal Aset Tetap

2. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakuj seitagai

suatu aset dal dikeiorrrpokkan sebagai aset tetap, pada a.r,iralnya

ijakan tansi No.18 Halaman 7 ar\ 22
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arus dir-rkur berdasarkan biaya peroiehan
Secara Gaburrgan

Biaya perolehan clari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalol<asikan harga
gabungan tersebut berd.asarkan perbandingan nilai wajar rnasing_
masing aset yang bersangkutan.

Tetap Digunakan Elersarna

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa trntitas Akur::tansi,
pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
Atr<u,tansi yang meiakukan pengeioraan (perawata' c1a,
perneliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan ciengan
surat keputusan penggunaan oleh walikota selaku pe,re gar.ng
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Aset tetap yang d,igunakan bersarna, pengeloraan (perawata, cran
pemeliharaan) hanya oleh trntitas Akuntansi dan tidak berga,tia,.
t Petjanjian Kerjasafita Fasos Fasum

. Pengakuan aset tetap akibat dari per;anjian keqa sama ciengan
pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas urnum
(fasos/fasum), pe.gakuan aset tetap dilakrrkan setelah acia*ya
Bedta Acara serah rerima (BAST) atau diakui pacia saat
pen guasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan. fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara serah
Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal cialarn BAST,

maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset
tetap fasos fasum diperoleh.

rtukaran A,set {Excfucrngeo;flAssets]

. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukai-an atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tida"k serupa atau aset

lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai telcatat ase[

yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setia.p kas atau
setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

9. Suatur aset tetap dapat diperoleh melalui pertuLkaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat ),a119 serupa. clan memiiiki niiai
r1'3jar yang serupa. Suatu aset tetap juga clapat chiei:as clalam

ij Akuntansi No.18 Halaman B dari 22
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dengan kepemilikan aset yang serupa Dalam 1< 1')

but tida,k ada k.er:ntungan d.arr keruBia ya I}g diak ..1
L1 ^1^*.-aliltl

nilai'ansaksi 1111 Biaya aset vang bd,r Lr- dipero
.l..h Cic .L tat JL bes .-L1

tat (carrying amount) atas aset yang dilepas iir
ilai r,vajar atas aset yang diterima tersebut dapat merrrber-ikan

adanya suatu pengurangan (impairmenl) nilai atas aset yang

Dalam kondisi seperti ini, aset yang diiepas harus diturun-
nilai bukukan (r,vri+ten down) dan nilai SEtela.h ditLIru n1 lai

burkukan (written down) terse1-
L,,Ll+L merupakan nilai aset vd.r I rJ

d terima Contoh dari pertukar 'an a tas d-5 et yang serupa termas u 't-
t{-

pertukaran bangunan mesin peralatan khusIlS d.an kapal te I bar: CJ
b.

pabiia terdapat aset lainny a daiam h
-v ertukaran misal ny 1,.^

l\.cL S

malca ha1 1n1 men$ndikasikan h)ahwa pos vang .1
L.l.ipertukarkan ticlak

m.en1punyai nilai yang sama.
i

iDonasi

Aset tetap yang diperoieh dari surrrbangan (donasi) harus clicer'iai

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa

persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalrrya ilerusahaan
rlonpemerintah memberikan bangunan yang dirnilikinya untuk

digunal<an oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa pers5rl1a1arl

ailapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat anda.l bila

didukung dengan bukti perpindahan icepemilikannya secara

hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tei'sebut

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepacla pernerintah

Caerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset

tetap untuk pemerintah Caeral-r dengan persyaratan ker,vajibar:rnya

kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset

tetap tersebut harus diperiakukan seperti peroiehan aset tetai:

dengan pertukaran.

. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria per,-',1eiran aset

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagaj. penclapatan

operasional.

e ngel.ua.ran Se tela.tr Pe role kran { Srrbs equerut Exp en-ditt r"re sJ

5. Per-rgeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

l-lalanran I dar\ Z2akan Akuntansi No.l.BKe



memperpanjang masa manfaat atau yang

memberi manfaat ekonomi climasa yang akan
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan
rnutu procluksi, penambahan fungsi, atau

atau memberi manfaat

kemungkinan i:esar

Cratang dalam bentuk

efisiensi, peningkatan

peningkatan standar
kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi
aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilaj. tercalat
(dikapitalisasi) aset yang bersangkurtan.
Tidak termasuk da_lam pengertian memperpanjang masa meinjaat

ekonomik dimasa datang dalarn bentuk

s lurLrs

peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkal-an
mutu produksi, atau peningkatan standar ki'erja aclaia.h
perneliharaan/perbaikan/penambahan yang rnerupakan
pemeliharaan il-rtin/berkala/terjach,val atau yal1g dinal<surdl<an
hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi
baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperinclah ir-tau

mempercantik suatu aset tetap.

nguhr:.ran Beriku {Subseguent Mea.swrer',r',e.mtl .t ap
gakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarl<an biaya perolehan ase t tetap

1<ondrsrtersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila te{adi
yal-rg memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap ed<an

disajikan dengan peiiyesuaian pacla masing-ri',asirig etl<un aLset tetap.

utan

l\4etode penyusutan y

(straight line urethod).

ang dii:ergunakan aclala-ir il4etode

, Nilai penyusutan un ng-maslng periode diakui
beban penyusutan dicatat pad Akumulasi Penynsu

Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

0. Masa manfaat untuk menghitung tarif pen),i-Lsutan unr.ui< inasing-

masing asset tetap, terlarnpir pada bagian akhir keiljai<an

akr-rntansi ini.

1. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konsti'uksi cl:rleim

pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternal<, clan ta.na-rnan.

2. Aset Tetap ya11g direklasifikasikan sebagai Aset Lainnyzr clalarn

nel'aca berupa Aset l{emitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset lclie

ciisusutkan sebagaimana iayai<nya Aset Tetap,

1-ittu

dan d- Lat I

baga

Aco

I

1,

:

,,1

,i
tl
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Penyusutan tidak dilakukan terhadap . Aset Tetap yang

direkiasifikasikan sebagai Aset Lainnya beruqa" :

a. Aset Tetap yang dinyatal<an hilang berclasarkan dokurmensun-iber

yang sah dam telah d.iusulkan kepada. Pengeloia Barang untuk
dilakukan penghapu sann.ya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi ruisak berat dan/ atau usang yang telah

di'usulkan kepada Pengeloia Earang untuk
penghapusan.

laian Kernbali Aset Tetap lF.evrrlwotron)
Peniiaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperk"enanl<an

karena kebijakan akuntansi peme::intah daerah menganut penilaiarr

aset berclasarkan biaya perolehan atau harga 1:ertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berclasarican

ketentuan pemerintah yang beriaku secara nasional.

Dalam ha1 ini laporan keuangan harus menjeiaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan clidalam penya.lian aset

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi Cengan nrlzri

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

hentian dan Felepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannlra dieiiminasi dari

lleraca dan d.iungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

ketika dilepaskan atau biia aset secara permanen dihentikan

pe nggunaannya dan dianggap tidak memiiiki tnan faat

ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan clatang setelah ada

I{eputusan Cari Iiepala Daerah dan/atau dengan persei-ujuan

DPRD.

engungkapan A.set Tetap

7. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing

jenis aset tetap sebagai berikut;

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amourut\;'

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ald-rir periode )rang

menunjukkan :

1) penambahan;

2) peiepasan;

ijakan Akuntansi No.18 l-lalaman 1i rri l?
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3) akumula.si penyusutan dan perubakran n;i'lai, iika ada;

4) mutasi aset tetaP lainnYa.

Informasi penyusutan, meliPuti:

1) Niiai penyusutan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada

akhir periode.

keuangan juga harus mengungkapkan:

tensi dan batasan hatr< miiik atas aset tetap;

b. l{ebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang ber}<aitan dengan

aset tetap;

c, Jurnlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstrui".si; deur

d. Jumiah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kernbali, ha1-hal

berikut harus diungkapkan:
a. Dasar peraturan untuk menilai kembali asset tetap;

b. Tanggal efektif penilaian kembali;

c. Jika ada, nama penilaian dependen;

d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk
biaya pengganti; dan

Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalarn neraca; namr-ln diungkapkan

secara rinci dalam Catatan atas Laporan i(eilangan antara iain

nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

tansi l(onstruksi Dalam Pengerjaan

aw

a Eksis

e

men t kanen

. Iionstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang

dalarn proses pembangunan, yang pada talnggai neraca

sedang

belum

selesai dibangun seiuruhnya. Konstruksi dalam pengerJaan

mencakup peralatan dan mesin, gedung cian bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membu'ruhkan suettu

periode waktu tertentu dan beium selesai. Perolehan melalui

kontrak }<onstruksi padaumumnya memeri.ukan suatu periode

wal<tu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari

satu periode akuntansi.

ijakan Akuntansi No.18 Halaman 77 dari ZZ
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han aset dapat dilakukan dengeln membangun senCiri

akelola) atau melalui pihak ketiga dengan }<ontrak konstruksi

lehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasa.rnya

Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

alah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-

iaya pembelian bahan dan juga gaji"ga3i yang dibayarkan daiam

us pelaksanaan pekedaan secara swakelola pada dasarnya J d.I I.Td.

nilai yang dibayarkan kepaCa konlrak +.^LU

saianbagian pekerjaan tertentu. Keduanya m

pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara

adakalanya terdapat sisa

selesai dibangun. Sisa

disajil<an dalam neraca

demikian, pencatatan

apabila nilai aset yang tersisa material

trak Konstruksi.

rrraterial setelah aset tetap dimaksr-rd

materiai yang masih dapat digur:akan

dan dicatat sebagai persediaan. Namun

sebagai Persediaan dilakukan han-va

I{ontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sej

aset yang berhubungan erat atau saling tergantung sa

dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau

sr,val<elo1a

umlah

tu sama lain

tujuan,dan

penggurlaan utama

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

a. kontrak untuk perolehan jasa yang bei:hubungan langsung

dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung

penga\,vasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi

dan ualue engineenng;

d. tr<ontiak untuk merrrbongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

atuan dan Segmentasi l(ontrak Konstruksi

. I(etentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara

terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keaciaal-r

tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu

komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi

secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi seca.ra

akan Akuntansi No, 1B Halaman 13 dari 22
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u kelompok kontrak konstruksi.
i}<a suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruk c1

ari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstrur

ang terpisair apabila semua syarat dibawah ini terpenu
Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

i<si

Setiap aset teiah dinegosiasikan secara terpisr

serta pemberi kerja dapat menerima atau

ah dan kontraktor
m.enolak i:agiar-r

1<si ciaiam

kontrak yang berirubungan dengan mas ing-masing aset tersebut;
Biaya masing-masing aset dapat d"iidentifikasikan,

lratu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstr-ultsi
tambahan atas'permintaan pemberi kerja atau ciai:at cliuibah

sehingga konstruksi aset tambahan dapat ciimasukkan kecialam
kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
kontrak konstruksi terpisah jika:

a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifika:r dalarn

rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
dalam kontrak semula;atau

b. Fiarga aset tambahan tersebut ciitetapkan ranpa memperiiatil<an
harga kontrak semula.

huan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Iionstru
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

a. Besar kemungkinan bahrva manfaat ekon.omi masa yang al<an

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

b. Biaya perolehan tersebut dapat cliukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih daiam proses pengerjaan.

Iionstluksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat daiam jangi<a panjang dan olel-r

karenanya diklasifikasikan dalam aset tetall.

i(onstruksi Dalam Penge{aan ini apabila teiah selesai dibangun dan

sud,ah d,iserahterimakan akan direklasifikasi menlacii aset tetap

sesuai dengan kelompok asetnya.

Penyelesaian i(onstruksi dalam

dipindahkan ke pos aset

Pengerjaan Suatu l{DP

tetap yang bersangkutarr

atr<an

;1.^
l[dI
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truksi secar

rsebut telah

a substansi telah seiesai dikeqakan dan konstrr-tksi

dapat memberikan manfaa!/jasa sesuai tujuan

kurnen sumber

Berita Acara Pe

untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP

nyelesaian Pekerjaan (BAFP). D ull t;(I,.i L

mikian, apabila atas suatu KDP

erarti pembarrgunan tersebut telah

diterbitl<an BAPP,

Selanjutnya, aset

rnemindahkan I(DP

telah

selesai

p definitif sudah dapat diakui dengan cara

t tetap yang bersangkutan.

transaksi perlu mengikr-rti sistem akun tan JI

ang ditetapkan dengan pohon putusan (decisiontree) bagai

a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektii (objective eviclence
b) Dalam hal tidak dimungkinkan ada nya bukti tra:isal<sl y Ll 1- al

obyektif maka dignnakan prinsip subtansi rnengungguli
bentuk formal (substan ceover form).
Terkait dellgan variasi penyelesaian KDP, I{ebijai<an
Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
(1) Apabila aset telah selesai dibangun, Belita

AcaraPenyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset

tetap tersebut sudah dirnanfaatkan oleh Satke::/SKPD,

maka aset tersebut dicatat sebagai Aset TetapDefinitifnya.
(2) Apabila aset tetap teiah selesai dibangun, Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namult aset

tetap tersebut belurn dimanfaatkan oieh Satker/SKPD,

maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap

, definitifnya.

(3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didul<ung

dengan bukti yang sah (rvaiaupun Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset

tetap tersebut sr-rdah dimanfaatkan oleh Satl<er/

SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai iiDP

dan diungkapkan di dalam CaLi(.

(4) Apairi)a sebagian dari aset tetap yang dibangun telrih

selesai, dan telah digunakan / dimanfaa tkan,

bagian yang digunakan/ dimanfaatkan rrrasih

sebagai KDP.

maka

1

aHAkuntansi No,lB 4fi]



(s) Apa suatu asset tetap telair seiesai dibangun sebagian

dalam pengerjaan), l<arer"ia sebab tertentu(kons

(misainya terkena bencanaalam / force majeur) aset

tersebut hiiang, maka penanggung jawab aset tersebut

membuat pernyataan leilang karena bencana alam / f-orce

majeur dan atasdasar pernyataan tersebut l(onstruksi

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakeiola antai:a lain:

a. Bierya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstru

b. Biaya yang Capat diatribusikan pada kegiata:r pada umumnya

dan d,apat dia-iokasikan ke konstluksi tersebut; darr

c. Biaya iain yang secara khusus dibayarkan sehubungarr

konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berlr.ubungan langsung dengan kegiatan

kor:struksi antara lain meliputi:

a. Biaya pekerja lapalgan termasuk pen]/elia

b. Biaya bahan yang digunakan daiam konstruksi

Biaya pemindahan sarana, peraiatan, i:ahan-bahan clari cian

ketempat lokasi pekerjaan

d. Biaya penye\^/aaa11 sarana dan prasarana

e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara

berhuburnga:r dengan konstrul<si, seperti biaya

perencana.

Biaya-biaya yang Capat diatribusikan kekegiatan koirstruksi padzr

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransi;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak la:rgsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c. Biaya-biaya lain yang Capat cliidentifikasikari untul< tr<egialan

I<onstruksi yang bersangkutan seperti biaya insi:eksi.

Nilai konstruksi yang dikeqakan oieh kontraictor melai-uti

konstruksi meliputi

ka n Al<untansi No.18 Haiaman 16 i'.2

nguangs

konsuitan
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belumselesai, akan dial<ui sebagai I{DP.

Konstrrrksi Datram Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan,
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1

1

10

i0

IU

1

1

Termin yang teiah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyeiesaian pekerj aan ;

I(ewrrSibanyangmasihharusd'ibayarkepadakontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah cliterir,-ra te"api beium

dibayar Pada tanggal PelaPoran;
pembayarar: klaim kepad,a kontraktor atau pihak ketrga

sehubungan d.engan peiaksanan kontrak konstrul<si'

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menarnbeih

i:iaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasil<an

dan ditetapkan secara andal'

.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang

timbul sehubungan. dengan pinjaman yang ciigunakan untul(

membiayai konstruksi.

.Jumlah biaya pinjaman yang dikapita-lisasi tidak boieh meiebihi

jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang

bersangkutan.

.Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai 'oeberapa jenis aset

yang diperoieh daiam suatu periode tertentu, biaya pinjaman

periocle yang bersanglcutan dialokasikan ke masing-masing

konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang er.tas total

pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka

biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian

sementara pembangunan konstruksi dikapitaiisasi.

5. iiontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka -jenis

pekedaan yang sudah selesai tidak . ctiperhitungkan biaya

pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis

pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekeqaan jasa konsuitansi perencanaan Ji ang

pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanal<a:r pacia tahun

selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan

pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalarn

pengerJaan.

ijakan A ntansi No.18 Ha aman 77 dari l2
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pan Konstruksi alanr Fenge rjaan
CJ uatu en ritas haru S mengungkapkan u1 fo rl11as mengenal

tingl<a

i(onstruksi Daiarrr Pengeijaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut

penyeiesaian dan jangka waktu penyelesaian nya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

t

c. Jumlah biaya yarrg teiah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e) Retensi.

.GI<A PEI{YUSUT.&N

BARANG MII,IK DAtrRAH BERUPA ASET TPTAP

:

il

I

'1

II

Estirnasi
Iy'{asa Manfaat

( Tahun )
l

ALAT BESAR

ALAT BESAR DARAT 10

ALAT BBSAR APUNG o

ALAT BANTU 7

ALAT AI{GKUTAI{

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

ALAT ANGI{UTAN DARAT TAK BERMOTOTT .)

ALAT ANGKUTAN APUNG BtrRMOTOR 10

ALAT ANGI{UTAN APUNG TAK BERMOTOR J

ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA on

AI,AT'EENGKEL DAN ALAT UKUR.

ALAT BENGKEL BERMESIN

ALAT BENGKBL TAK BEIIMF]SIN r
J

ALATUKUR

AI,AT PERTANIAN

ALAT PENGOLAHAN 4

AI,AT I{.4$TOFI & RUMAH T'AI{GGA

ALAT KANTOR

ALAT RUMAH TANGGA

ijakan Akuntansi No.1"B t-lalaman 18 dari 22
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I

i

i:i

t

ALAT STUPIO, fi.(}fttruIt trT{ASI DAN i
I

I

I
I

ALAT STUDIO I
5

ALAT KOMUNIKASI 5

PERALAT PtrMANCAR

PERALATAN KOMUNIKASI NAVIG ASI 15

I

AI,AT KEDOKI'ERAN DAN KESETIATAN

ALAT KtrDOKTBRAN 5

ALAT I{BSEHATAN UMUM 5

1i

ALAT LABORATOzuUM

UNIT ALAT LABORATORIUM oO

UNITALAT LABORATORIUM I{IMIA T\UKLIR 1i:1J

ALAT LABORATORIUM

NlJ r(LrR/ ELEKTRONTK

F'iSIKA

ALAT PROTEI(SI RADIASi/ PROTEKSI

UNGKUNGAN
1U

RADIATION APPLICATION & NON

DESTRUCTIVE TtrSTING LABORATORY

ALAT LABORATORIUM LINGKU NIGAN HIDUP ./

PtrRALATAN

HYDRODINAMICA

LABORATORIUM

ALAT LABORATORIUM STANDARSASI

KALIBRASI & INSTRUMtrNTASI
in

ALAT PER.SENJIT?AAN
l

StrNJATA API 10

PERSENJATAAN NON SENJATA API

SENJATA SINAR

ALAT KHUSUS KEPOUSIAN 4

KOMPUTER

KOMPUTIIR UNIT 4

PERALATAN KOMPUTtrR

a NA ntansi No.18 Halai-rran 19 dari 22Ketl
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ALAT EI{SPLORASI

ALAT EKSPLORASi TOPOG|{AFI

ALAT EI(SPLORASI GEOFISIKA 10

AI,AT PENG,EBORAN

ALATPENGBBORAN MESIN

ALAT PENGEBORAN NON MESIN 10

ALAT PRODUI<Str, PENGOLA}IAN DAN
PEMURNIAN

PtrRALATAN S MUR 10

PERALATAN PROIJUKSI 10

PtrNGOLAHAN DAN PtrMURNIAN 15

ALAT BANTU EKSPLORASI

ALAT BANTU EKSPLORASI i0
ALAT BANTU PRODUKSi 10

I l

AI".q.T KESELAMATAN KERJA

ALAT DETEKSI

ALAT PELINDUNG

ALAT SAR 2

ALAT KERJA PENERBANGAN 10

AI,AT PERAGA

ALAT PERAGA

PERCONTOHAN

PELATIHAN DAN
1n

PER.ALATAN PROSES /PRODUKSI

UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSi a(J

RAMtsU-IIAMBU

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 5

RA,MBU.RAMBU LALU LINTAS LAUT 1q,

PtrRALATAN OLAHRAGA

a n ntansi No.18 Ha aman ZA dari 27
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PERALATAN OLAHRAGA

EANGUI{AN GEDUNG

BANGUNAN GEDUNG TtrMPAT KERJA 50

BANGUNAN GEDUNG TtrMPAT TlNGGAL 50

CANDI / TUGU PERINGAT'AN /PR.&SASTX

BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 40

TUGU TITIK i(ONTROL/ PASTi 50

TUGUiTANDA BATAS

JALAN I)AN JEIVItsATAN

JALAN 50

JEMBATAN 50

tsANG{T$AN AIR

BANGUNAN AiR IRIGASI 50

BANGUNAN PtrNGAIRAN PASA}IG SURUT o(

BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN

POLDtrR
It)

BANGUNAN PENGAMAN SUI{GAT/PAI,ITAI Ee

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR

DAN AIR TANAH
30

BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU

BANGUNAN AIR KOTOR A r'.a\/

IN$TALASI

INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU 30

INSTALASI AIR KOTOR

INSTALASI PENCOLAHAN SAMPAH 10

INS'I'ALASI

BANGUNAN

PtrNGOLAHAN BAHAN

INSTALASI PEMBAN GKIT I.ISTRIK 4A

INSTALASI GARDU LISTRII{ 40

10

a NA ntansi No.1-B Halaman 2t d,ar\ 22
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Df\INSTALASI PERTAHANAN
cn

2ASTALAS I PENGAMAN

I i

q.

1

JAR,INGAN !ri

i

I

l

JARINGAN LISTRII(
i

l

l

JARINGAN TELEPON 20

l

.)nJU

l
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INSTALASI GAS

INSTALASI LAIN
ii

JARINGAN AIRMINUM 30

JARINGAN GAS



TABEL AMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP SETELAH ADANYA
BAIK OVERHAUL DAN RENOVASI ATAU RESTORASI

Persentase
Renovasi/Rest

orasi/
Overhaul d.ari

Nilai
Perolehan

Penamba
han Masa
Manfaat
(Tahun)

JENISURAIAN

AIa.t'
Orprhattl. >OYo s.d.30VoAlat Besar Darat

>3oo/os.d 459lo
>45%s.d 65%

AnokutanAlat
>0% s.d.25% 1Angkutan Darat Bermotor OuerhaulAlat
>25%s.d50% 2

'{>DU"/oS.O. / D"/o

>7So/os.d.1OO% AT

Ouerhaul >0% s.d.25% 2Alat Angkutan Apung Bermotor
>257oS.d.bUYo 3

>50%s.d75%
>7S%os.d. i00% 6

Ban gunan, Gedung

uan gunan uectung'I'empat KerJa Kerrovasl >0% s.d. 3C%
>30% s.d 45% 1

>45o/o s.d 75% I

1

>75o/o s.d.1OC%

uan
TinS

Ge0ung'I'empatgur-ran
€al

Kenovasl >O7o s.d. 30% 5

>3Oo s.d 45%
>45o/o s.d 55% i,

1

lYlol lumen
uar
Pra

Lol/. .I11$U rerlngatan /sasu
t<errovasl >0% s.c. 30% 5

>3070 s.d 45% 1

>45o/" s rl 65oln 1

ttalrgunan ryrenara
Bal rgunan Menara irerambuan Kenovasl >0% s.d. 30% 5

>3070 s.d 45% .ri
1

>45oh s.d 65% 1

-l'ul Irr'r'rElK l{.ontrot / rrasastl
Tulu / Tanda Batas Renovasi >OYn s.d 3Ao,/" 5

>3oqin s.d 45oln 1

>4?>o/" s cl 550/n 1

Jal d"t I Reiiovasi >00/n sr.r:i . ?,Oo/" a
ta,

>30% s.d 60% 5

,,}

ft -.r^

ir

Ras,er

A

I

I

I
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TABEL NAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP SETELAH ADANYA
KAN BAIK OVERHAUL DAN RENOVASI A*TAU RtrSTORASI

URAIAN JENIS

Persentase
Renovasi/Itest

orasi/
Overhaul dari

I{ilai
Perolehan

Penamba
, han Masa

Manfaat
i ltahun)

AIat' 'Besar
Alnt -Besar Darat Ouerho.ttl >O7o s.rl.3oo/o 1

>30%s.d 45%
>45%s.d 55%

Alat Anekutan
Alat Aqgkutan Darat Bermotor Ouerhau! >O% s.d.25% 1

>25%s.d50% ozt

i >bU"/oS.d.'i 57o \)

>75ol0s.d.100% 4
Alat Angkutan Apung Bermotor OuerhanL'!. >0% s.d.25% 2

>25YloS.d,5U70

>50%s.c175% 4
>75%s.d.100% 6

tsan gunan Gedung

uangunan Lied.ung 'l'empar KerJa Kenovasl >0% s.C. 3C% 5

>30% s.d 45% 1

>45o/o s.d 75ah 1

>7So/n s.cl.'1 OOo/n

Lie0ung rempatgupan
IgaI

Kenovasl >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45%
>45o/n s"d 55%

..TVT?T

uar
Pra ,3Jti''8'Yermgatan / Kenovasl >0% s.e. 30% 5

>3oo/o s.d 45%n 1

>45ok s.r1 55% 1

tJatrgunan ylenara irerambuan .t(enovasl >0% s.d. 30% 5

>3Oo/o s.d 45%n 1.;r
>454,/o s.d 65% 1

Tul lu / Tanda Batas Renovasi >O7o s.d. 3096 5
>3oo/o s d 45ol" 1

>45o/o s.cl 65% 1
'L

em

Jal an Renovasi

-20% 
$.d, 30% 2

>30% s.d 60% 5

tI

-li^.:^

I



i

)atan I(enovasl >0% s.d. 30% 5,Jemt

>30% s.d 45% 1

>45o/" s.d 55% 1

,unarl ltrrDaut

Kenovasl >Ool" s.rl . 5o/.IJanI ,unan A1r rrlgasl 2
>50/n s.d 100/n 5
>1Oo/o s.d 20% 1

IJANE [nan rengalran rasang Kenovasl >Ooln s.d. 59/n 2
>5olo s.d 1OYo

>1.Oo/o s.d 2OYo 1

IJAN(
dan i ^u++n 

Pengem bangan KawaJr)lder l(enovasl >0% s.cl. 5% 1

>5ol" s d loo/o
l >1OYn s.d 20%
l

:unan yensarnan
iailPantai&

}<enovasl >O% s.d. 5% 1

>\o/n.s.rl 1Oo/" 2,
I

I >1Oo/" s d 2ooln

tJanl
Air t Iunan vengemoangan uumDer

-an
Kenovasl >0% s.d. 5% 1

>5ol" s d 1C\o/" ),

>LO%o s.d 20% J

t(enovas1 >0% s.C. 30% 5IJAT] gunan A1r SerslnlAlr IJaK1I

1>3O7o s.d 45%
>45o/" s cl 657" 'l

>0o/,^, s.d. 3Oo/n DE'ar rgunan Alr Kotor Kenovasl
>3Oo/o s.d 45%o 1

>45o/" s-cl 55Yo 1I

rIIs f,arasl
Kenovasl >Ool" s.d. 30% 2insLalasl Alr uersln/Alr uaKu

>3ooh s.d 45%o 7
>45o/" s.11 55olo 1

>Ooln s.d. 3O%o.t(enovasl
( >30% s.d 45%

1>45oh s.d 65%

Renovasl >07o s.d.'30% 1lnl ;talasl i'engelolanan uampan
>30%o s.d 45%

5>45o/o s.d 65%

>0% s.d. 30% 1
Kenovasl

gunan
>3oo/n s.d 4.5%

5>45o s.d 65%

Kenovasl >Oo% s.d. 30% 5stalasl PembangKlt LlstrlKln
1>3OYo s"d 45%
1>+5o/o s.d 65%

K$nQva$1 eCI%, e.ri. 50%lr ffiitnK
1)"30q,'o S.d 4 5%

rzl .(0/- - .i 6(0./^ 1
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i
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rnsta tasr lrerfafian-an KenovaSl-
ll

>3Oo/o s.d 450/"
>45o/a s.d 65% 5

t<enoVaSr- ;Oo/o s.d. B0% 5
>30% s.d 45% i i
>45o/o s.d 65% 1

i

Inste t<enovasl >O7o s.d. 3O% 1

>30% s.d 45% 1
j

-245o/o 
s.d 650/o 5

INSTA
>O7o s.d. 3oo/n 1

1
>45o/o s.d 65oln 3

I
uuernaul

i

l

l
l uuerllauI

5
1
I

l

1

uuernaul
2

>3Ao/o s.d 45% 5
1

UuerrLu-an[
Z

7
1

I

!

i

I

r
I

{

l

i

!'

't

I
;i



KEBIJAI,(AN AKTJNT'ANSI I{O. 20
AKUNTANSX ILSET LAIN$YA.

uan

_ $ebijakan ini diterapkan pada akuntansi as
pen)rusunan laporan neraca.

Pernyataan kebijakan ini beriaku r-lntuk enti
yang memperoleh anggaran berdasarkan
perusahaan daerah.

Tujuan kebijailan ini adalah mengatr.:"r perlakuan akuntansi atas aset
lainnya yang mencakup pengaklran, pengukuran dan penialain, serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

et lainnya daiam rangka

tas akuntansi/p

efinisi
Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
dikiasifikasikan sebagai aset lancer, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan.

. Termasuk di daiam aset lainnya :

a. Tagihan Piutang penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti

c. Kemitraan dengan pihak
Kerugian Daerah;

Ketiga;

d. Aset Tidak Berwujud

e. Aset Lain-lain.
. Tagihan penjualan angsuran

diterima dari penjualan aset

kepada pegawai pemerintah

APBD, tidak
.l

menggambarkan jumlah yang dapat
pemerintah daerah secara angsuran

daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rr.r.mah d.inas dan penjual.an
kenderaan dinas.

Tuntr-ltan perbendaharaan (Tp) merupakan suatu proses yang
diiakukan terhadap bendahara d.engan tujuan u.ntuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemcia sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hokum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalain dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

.i,i n]l;an Aiix.lLn't* xmi id'n,.? # l.,i-'[ r*.1 gl :ni, ri ,.,'1, r. t.irli.!



Tuntutan

diiakukan
Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu pros yang

enSanterhadap pegawai negeri bukan bencierhara C

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yaulg

diderita oleh Pemda sebagai akibat iangsung ataui:iln tida.1<

langsung d,ari suatu pe?buatan melanggar hukum yang clilal<ukan
oleir pegawai tersebut kelalaian dalanr pelaksanaan tugas

tau lebih

kegiatan

dan /atau

Bentuk l<emitraan tersebut anta_ra 1ain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b. Bangun, Serah, Kelola (BSI()

Bangun, i(elola, serah (BKS) acla]ah suatu bentuk keqasama
berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihal< ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau saralla lain berikut fasilitasn;,a
serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan at.au sarana

lain berikut fasilitasnya kepada pemerin.tah daerah setelah

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (n-rasa konsesi).

2. Pada akhir lnasa konsesi irri, penl,sy*5*, aset oleh pihal<

ketiga/investor kepacla pemerintah daerah sebagai. pemilik aset,

biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemeriirtah

daerah. I{alaupun disertai pembayaran oleh pemerintah dzrerah,

pernbayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rei-rdah.

Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam
perj anj ian / kontrak kerj asama.

3. Bangun, -Qerah, Kelola (BSK) adalah pemanfa.atan aset pemerintah

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pi1eal<

}<etiga/investor tersebut mendiril<an bangunan dan/at-au. sarana

iain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang

dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai

dengan tujuan pembangunan aset tersebut
14.Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secar'a fisik tidak clapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta climihki untuk

atau
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1xelTrpu nyai
dikendalikan bersama

adalah perjanjian antara dua pihak
komitmen untui< rnelaksanakan

dengan m.enggunakarl aset
usaha yang olmlIlI{r.



digunakan dalam menghasiikan barang atau jasa atau

untuk tujuan lainnya termasu.k hak atas .}<ekayaan I

Contoh aset tidak berwujud adalah hak pelten, hak

digunakan

ntelei<tual.

cipta, hak

merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak beri.vujud

clapat diperoieh melalui pempelian atau dapat dikembangkarr

sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-iain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang

tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran,

Tr-rntutan Perbendaharaatl., Tuntuter.n Ganti Rugi, Kemitraan denga:r

Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-1ain adalah aset tetap yang dihentikan
clari penggunaan " aktif pemerintah daerah karena rusak berat,

usang, dan/atau er.set tetap yang tidak digunatr<a:e tr<arena secli-:.ng

menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beii,
penghibahan, penyertaan mocial) .

. Aset Lainn1,a diklasjfikasikan iebih lanjut sebagaimana tercanturn

pacla Bagan Akun Standar

GAKUAN

B. Secara umum aset lainnya dapat diakui padei saat

a. Potensi rnanfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh perrrerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biayei yang dapat diukr-rr

dengan andal.

b. Diterirra atar-l

berpindah.

kepemilil<annya dan / atau l<epenguasaannva

9. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transal<si

berdasarkan d.okumen perolehan yarrg sah sesuai d.engan ketentua:r

yarrg berlaku.

Aset laini:,ya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun

tanpa peneriilaan l<as, dial<ui pada saat terjaclinya transial<s;i

berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan ),ang

berlaku.

PEI{GUKURA}I DATI PENILIUAN

2l.Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal clari

kontrak/berita acara penjualan aset yang 'bersangkutan seteiah

'jakan 
Akuntansi No, Halaman 3 dari



D dengan angsuran yang telah dibayarkan oieh pegawai ke kas umtlm
daerah berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran

22. tan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal daiam Surat
tusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah

oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

23. Tun tan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

awab Mutlak (SKTM) setelahldikurangi dengan setoran yang

dilakukan oldh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

24 , Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan

pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset

tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari aset

25. rahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada

tah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

ntuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar niiai

atat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan

sajikan kembali sebagai aset tetap.

ntuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar

B

b

26. B

pe

a.

saat perolehan / penyerahan.

, Serah, Keloia (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap

dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah

ah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

/investor untuk membangun aset tersebut

27. t tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat

takan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
akan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

uan lainnya contoh aset tidak berwujud adalah software.

28. So are komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah

S yang merupakan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari

ware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat

di komputer lain.

29. A Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang

clibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Bervrujud hingga

p untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai

t ekonomi yang diharapkan dimasa dating atau jasa potensial yang

elekat pada aset tersebut akan mengalir masr:k kedalam entitas

but.

t Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah

amortisasi.
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b.
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32. Pe

Amo

31. rtisasi adalah penSrusutan terhadap aset tidak bervrujud yang

secara sist€matis dan rasional selama masa manfaatnya

atas aset tak berwujud yang men'riiiki masa rnanfaat tak terbatas

tungan amortisa.si dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa

aat selama 4 tahun.

asi aset tidak berwujud dir-rr:.gkapkan dalam neraca dalam akun

ulasi Amortisasi" yang akan rnengllrangi nilai buku dari aset tidak

iud tersebut. Selain itu a,mortisasi juga akan diungkapkan dalam

Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

I{APAIi[

pusari aset iainnya dalam catatan atas laporan keuangan

kurangnya mencakup ha1-ha1 sebagai berikut :

aset lainnya;

akan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

bijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,KSP,BOT

BTO);

Informasi lainnya yang penting;
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