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ABSTRAK 

 
  Aset tetap pemerintah kota Tanjungpinang merupakan harta kekayaan 
pemerintah kota Tanjungpinang yang memiliki nilai yang lebih materil dari nilai aset 
lainnya. Penyajian nilai aset yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan 
menghasilkan laporan keuangan yang handal terhadap aset tetap pemerintah kota 
Tanjungpinang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti 
empiris tentang penerapan akuntansi aset tetap pada pemerintah kota 
Tanjungpinang sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Puskesmas Melayu Kota Piring. Aset tetap yang dianalisa merupakan 
kelompok KIB C (Gedung dan Bangunan),  KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) dan 
penerimaan hibah masing-masing pada tahun 2012 hingga perlakuannya sampai 
dengan tahun 2013. Akuntansi aset tetap yang dianalisa meliputi, penetapan 
pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan 
(subsequent expenditures), pengukuran berikutnya (subsequent measurement) 
terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan pada 
laporan keuangan. Penelitian ini kualitatif deskriptif, dilakukan dengan cara 
membandingkan realisasi dilapangan dengan peraturan yang berlaku. 
 Hasil penelitian menunjukkan penerapan Akuntansi Aset Tetap pada 
Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yang berlaku. 
Untuk Pengakuan, pengukuran, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, 
penghentian dan pelepasan serta pengungkapan belum sesuai sepenuhnya sesuai 
dengan SAP. Untuk itu disarankan segera disusun kebijakan akuntansi yang mengatur 
tentang penyusutan aset tetap, meningkatkan koordinasi pada seluruh Satuan Kerja 
Perangkat (SKPD), dan menuntaskan rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan 
Pelaporan dengan Bidang Pengelolaan Aset. 
Kata Kunci : Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, pengeluaran 

setelah perolehan (subsequent expenditures), Pengukuran Berikutnya 
(subsequent measurement) terhadap Pengakuan Awal, Pengehentian 
dan Pelepasan, Pengungkapan. 

 
 



PENDAHULUAN 
Laporan neraca sektor publik merupakan laporan keuangan yang disajikan 

berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan 
Pemerintah No. 71 tahun 2010. PP No. 24 Tahun 2005 memiliki 10 pernyataan dan PP 
No. 71 Tahun 2010 memiliki 11 pernyataan yang salah satunya tentang akuntansi aset 
tetap pada pernyataan no 7.  

Perbedaan kedua standar tersebut terletak pada basis akuntansi yang 
digunakan. Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan 
basis kas menuju akrual pada PP  No. 24 Tahun 2005 dengan akuntansi berbasis akrual.  
Menurut Jamason Sinaga (2013:1) basis kas menuju akrual mengharuskan penyajian 
aset, kewajiban, dan ekuitas dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur 
neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan 
Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan 
Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas. Namun, Pemerintah Kota Tanjungpinang 
masih menggunakan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2014. 

Kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap akuntansi aset tetap 
sehubungan dengan perolehan aset tetap berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 28 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan peraturan-peraturan lainnya. 
Namun, dari hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk Pemerintah 
Kota Tanjungpinang pada tahun 2012 masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) aset tetap dengan opini  ‘…3. Penyajian Aset Tetap Di Neraca Tidak Diyakini 
Kewajarannya’. Hal tersebut dikarenakan perbedaan nilai aset pada Neraca Pemerintah 
dengan Necara Barang di bidang aset. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
Apakah Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai 
dengan SAP (PP No. 24 Tahun 2005) terkait dengan pengakuan aset tetap, pengukuran 
aset tetap, pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditures), pengukuran 
berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal, pengehentian dan 
pelepasan serta pengungkapan?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah 
akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang telah sesuai 
dengan SAP (PP No. 24 Tahun 2005). Penelitian dibatasi pada Dinas Pekerjaan Umum 
untuk analisa akuntansi aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dan 
Puskesmas Melayu Kota Piring untuk analisa akuntansi aset tetap yang berasal dari aset 
donasi. 
 
Tinjauan Teori 
 Tinjauan teori dari penelitian ini yaitu  meliputi : 
1. Pengertian Aset Tetap 

Aset tetap (fixed assets) merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang 
bersifat relatif permanen, digunakan dalam operasi reguler lebih dari satu tahun, 
diperoleh dengan maksud tidak untuk dijual kembali. Sedangkan menurut  PSAP No. 24 
Tahun 2005 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum. 



 
2. Pengklasifikasian Aset Tetap 

Dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 dan PSAP No. 
7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam 
aktivitas operasi entitas. Pengklasifikasian aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi 
dalam pengerjaan.  
 
3. Pengakuan Aset Tetap 

Dalam SAP No. 7 dan Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2010 tentang 
kebijakan akuntansi pemerintah Kota Tanjungpinang,  aset tetap diakui pada saat 
terpenuhi kriteria berikut:  

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

 
4. Pengukuran Aset Tetap 

Biaya perolehan adalah seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dari 
proses pembuatan sampai aset tetap tersebut dapat digunakan. Menurut PSAP No. 07,  
biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk 
dipergunakan. Sedangkan menurut Peraturan Walikota No.28 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, biaya perolehan adalah suatu aset 
tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya 
yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang 
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.  
 Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 
nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer 
tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entits, misalnya perusahaan non pemerintah 
memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah 
tanpa persyaratan apapun. 
 
5. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dimaksud untuk dapat 
memperpanjang manfaat aset tetap, menambah nilai tercatat aset tetap, dan 
peningkatan kinerja. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat berupa biaya 
rehabilitasi, renovasi dan biaya pemeliharaan. 

Menurut  Maslani (2013:6),  pengeluaran yang dapat memberikan manfaat 
lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan 
semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut 
dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan pengeluaran yang 
memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk 
mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue 
expenditure). Kebijakan kapitalisasi minimal yang dianut oleh pemerintah Kota 
Tanjungpinang adalah bahwa kapitalisasi dilakukan untuk pengeluaran dengan nilai 



sama dengan atau lebih besar dari Rp.500.000,00 untuk persatuan peralatan dan mesin, 
dan peralatan olah raga; dan pengeluaran dengan nilai yang sama dengan atau lebih 
besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. 
 
6. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal 

Menurut PSAP No. 07, pengukuran aset tetap berikutnya terhadap 
pengakuan awal disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, 
maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset 
tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. 
 
7. Penghentian dan Pelepasan 

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,  penghapusan adalah tindakan 
menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa 
pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik Daerah meliputi:  

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan 
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

 
8. Pengungkapan 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu laporan 
keuangan yang mengungkapkan secara rinci laporan keuangan. Hal-hal yang perlu 
diungkapkan dalam CALK tentang aset tetap telah ditetapkan pada PSAP No. 07 
sebagaimana dikutip dibawah ini. 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 
tetap sebagai berikut: 

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying      
amount); 

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 
(1) Penambahan; 
(2) Pelepasan; 
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
(4) Mutasi aset tetap lainnya. 

(c) Informasi penyusutan, meliputi: 
(1) Nilai penyusutan; 
(2) Metode penyusutan yang digunakan; 
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode 

(d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 
(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 
(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 
(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 
(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

 



Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut 
harus diungkapkan: 

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 
(b) Tanggal efektif penilaian kembali; 
(c) Jika ada, nama penilai independen; 
(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; 
(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. 

 
Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 
Menurut Sugiono, metode kualitatif sering disebut metode naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 
 
2. Jenis Data 

Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer meliputi 
data yang berasal dari wawan cara dengan informan kunci yaitu PPK SKPD, Bidang Aset 
dan Kasi Akuntansi. Sedangkan Data skunder meliputi gambaran umum Pemerintah Kota 
Tanjungpinang, Laporan Keuangan SKPD, Kartu Inventaris Barang SKPD, dan Struktur 
Organisasi. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu : 
a. Teknik Wawancara, yaitu dilakukan kepada informan kunci (PPK SKPD, Bidang 

Aset, dan Kasi Akuntansi. 
b. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan  data  melalui dokumen-dokumen yang 

dimiliki pihak-pihak yang bersangkutan sehubungan dengan akuntansi aktiva 
tetap. 

 
4. Teknik Analisis Data 

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan Analisis Deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian non 
hipotesis sehingga tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode Analisis Deskriptif adalah 
penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat 
diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 
dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berbentuk data kualitatif. 
 
Pembahasan 
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang 

Pada tahun 2001 sesuai dengan SK Mendagri Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 
Juni 2001, secara administratif Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan dan 18 
kelurahan, yaitu:  
1. Kecamatan Tanjungpinang Kota,  

terdiri dari Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Penyengat, Kelurahan 
Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang.  

2. Kecamatan Tanjungpinang Barat,  



terdiri dari Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Bukit 
Cermin dan Kelurahan Kampung Baru.  

3. Kecamatan Tanjungpinang Timur,  
terdiri dari Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Air 
Raja, Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Batu Sembilan.  

4. Kecamatan Bukit Bestari,  
Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjung Ayun 
Sakti, Kelurahan Sungai Jang dan Kelurahan Dompak. 
 

Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota 
Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0051′ s/d 
0059′ LU dan 104 23′ s/d 104 34′ BT 
 Batas Wilayah : 
- Sebelah utara     : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. 
- Sebelah Barat    : Kecamatan Galang Kota Batam. 
- Sebelah Timur   : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. 

Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 KM2 dengan keadaan geologis sebagian 
berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi laut. 
 
2. Hasil Penelitian 

Dari data-data yang telah diperoleh, maka peneliti menganalisa akuntansi aset 
tetap Pemerintah Kota Tanjungpinang (aset tetap donasi dari Puskesmas Melayu Kota 
Piring dan aset pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum) dengan SAP yang masih dianut 
oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai berikut : 
a. Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan oleh Puskesmas Melayu Kota Piring terkait 

penerimaan hibah. 
 

Puskesmas Melayu Kota Piring telah menerima hibah aset dari Dinas Kesehatan 
pada tahun 2012 dan 2013. Aset  yang diperoleh Puskesmas Melayu Kota Piring dari 
Dinas Kesehatan merupakan aset yang berasal dari APBD dan APBN. Aset yang berasal 
dari APBD merupakan aset Dinas Kesehatan yang diperoleh melalui belanja. Sedangkan 
aset yang berasal dari APBN merupakan aset yang diperoleh dari provinsi yang 
penyalurannya melalui Dinas Kesehatan.  

Puskesmas Melayu Kota Piring pada tahun 2012 telah menerima hibah aset 
sebanyak tiga kali, yaitu : 
1.  Pada tanggal 24 Desember 2012 diterima dari Dinas Kesehatan susu lovamil 6 

karton dengan total harga Rp4.219.200,- dan sofero (vitamin kurang darah) seharga 
Rp850.000,-. Keduanya bersumber dari dana APBD Dinas Kesehatan. Pada tanggal 
yang sama diserahkan oleh Dinas Kesehatan berupa tas/koper mobile 1buah, 
sarung timbang 3 buah, tripot 2 buah, pengukur panjang badan 2 buah, pengukur 
tinggi badan 2 buah, pita lila 10 buah dan pengukur berat badan 3 buah, dana 
bersumber dari APBN dan tidak dilengkapi dengan harga perolehan pada Berita 
Acara Penyerahan Barang Nomor : 4503/bap/2012. 

2. Pada tanggal 26 Desember 2012 memperoleh  aset tetap dari Dinas Kesehatan 
berupa 1 buah SECA seharga Rp1.420.000,- bersumber dari APBD 2012 dengan 
nomor Berita Acara Penyerahan Barang 44911/bap/2012. 



3. Pada tanggal 28 Desember 2012 memperoleh aset tetap dari Dinas Kesehatan 
berupa 1 buah dental kit (alat bor gigi) yang tidak tertulis harganya. 

Sedangkan pada 25 Oktober 2013, Puskesmas Melayu Kota Piring memperoleh aset 
donasi/hibah dari Dinas Kesehatan berupa 3 unit personal komputer yang bersumber 
dari APBN dan tidak dicantumkan harganya. 

Analisa terhadap akuntansi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PP No.24 Tahun 2005) yang diterapkan oleh Puskesmas Melayu Kota Piring 
berkaitan dengan aset tetap hibah/donasi dari pihak ketiga.  

 
1. Pengakuan Aset Tetap  

Aset tetap hibah yang diperoleh Puskesmas Melayu Kota Piring pada tanggal 24 
Desember 2012 berupa alat pengukur panjang badan 2 buah, pengukur tinggi badan 2 
buah dan pengukur berat badan 3 buah tidak tercantum nilai pada Berita Acara 
Penyerahan Barang. Puskesmas Melayu Kota Piring tidak mengakuinya sebagai aset 
tetap. Padahal alat pengukur merupakan peralatan kesehatan yang memiliki masa 
manfaat lebih dari 12 bulan. Dan aset tetap  tersebut dapat dinilai dengan nilai wajar 
pada saat perolehan. 

 Aset hibah yang diperoleh Puskesmas Melayu Kota Piring pada tanggal 26 
Desember 2012 berupa 1 buah SECA (alat kesehatan) seharga Rp1.420.000,- diakui 
sebagai aset tetap oleh Puskesmas Melayu Kota Piring. Dan Puskesmas Melayu Kota 
Piring mengklasifikasikan alat kesehatan tersebut kedalam akun peralatan dan mesin.  
 Aset hibah yang diperoleh Puskesmas Melayu Kota Piring pada tanggal 28 
Desember 2012 berupa 1 buah dental kit (alat bor gigi), tidak diakui aset tetap oleh 
Puskesmas Melayu Kota Piring karena tidak tercantum harga pada berita acara. 
Seharusnya, Puskesmas Melayu Kota Piring mengakuinya sebagai aset tetap dengan nilai 
wajar saat perolehan. Dan pada bulan Desember 2013, setelah dilakukan revaluasi 
diketahui nilai aset dental kit tersebut seharga Rp17.000.000,-  
 Aset tetap donasi/hibah yang diterima pada 25 Oktober 2013 oleh Puskesmas 
Melayu Kota Piring berupa 3 unit personal komputer juga tidak diakui aset tetap saat 
perolehan. Karena aset tersebut tidak tercantum harga pada berita acara penyerahan. 
Aset ini juga tidak termasuk kedalam aset yang telah direvaluasi pada Desember 2013. 
Sehingga nilai aset tetap pada Puskesmas Melayu Kota Piring setelah revaluasi masih 
belum sesuai dengan aset yang ada pada Puskesmas Melayu Kota Piring. 
 
2.  Pengukuran Aset Tetap 

Puskesmas Melayu Kota Piring mencatat nilai aset tetap berupa 1 buah SECA 
(alat ukur) sesuai harga yang tertera pada Berita Acara Penyerahan Barang.  Perolehan 1 
buah SECA tidak memerlukan biaya tambahan untuk langsung dapat digunakan. Jadi 
nilai aset tetap yang dicatat oleh Puskesmas Melayu Kota Piring sebesar Rp1.420.000,- 
sesuai dengan harga di berita acara, dengan jurnal : 

 
 

Peralatan dan Mesin Rp1.420.000,-  
        Diinvestasikan dalam aset tetap  Rp1.420.000, 

 



Sedangkan aset tetap pada tanggal 28 Desember 2012 berupa 1 unit dental kit seharga 
Rp17.000.000,- tidak dicatat oleh Puskesmas Melayu Kota Piring. Seharusnya Puskesmas 
Melayu Kota Piring mencatat dengan jurnal : 

Peralatan dan Mesin Rp17.000.000,-  
        Diinvestasikan dalam aset tetap  Rp17.000.000, 

 
Pada tanggal 25 Oktober 2013, aset donasi/hibah berupa 3 unit personal komputer juga 
tidak dicatat oleh Puskesmas Melayu Kota Piring. Seharusnya Puskesmas Melayu Kota 
Piring mengukur dengan nilai wajar per unit personal computer Rp5.000.000,- dan 
mencatat aset tetap hibah tersebut dengan jurnal : 

Peralatan dan Mesin Rp15.000.000,-  
        Diinvestasikan dalam aset tetap  Rp15.000.000, 

 
3.  Pengeluaran Setelah Perolehan (subsequent expenditure) 
 Untuk barang dari KIB B, pengeluaran yang dilakukan hanya terbatas pada biaya 
pemeliharaan. Biaya pemeliharaan untuk KIB B (peralatan dan mesin), pada Puskesmas 
Melayu Kota Piring masuk kedalam belanja pemeliharaan rutin. Belanja pemeliharaan 
rutin merupakan belanja yang menggunakan dana UP/GU/TU. Realisasi belanja 
pemeliharaan rutin peralatan dan mesin tahun anggaran 2013 Puskesmas Melayu Kota 
Piring sebesar Rp15.588.000,- terdiri dari pemeliharaan rutin alat-alat kedokteran 
sebesar Rp 3.918.000,- dan pemeliharaan rutin alat-alat kantor dan rumah tangga 
sebesar Rp 11.670.000,-. Contohnya, pada tanggal 03/12/2013 Puskesmas Melayu Kota 
Piring telah menerima SP2D-GU dengan nomor 4055/SP2D/2013 atas SPJ GU bulan 
November 2013 yang beberapa uraian belanja merupakan belanja pemeliharaan aset 
tetap peralatan dan mesin. Belanja pemeliharaan tersebut meliputi belanja 
pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp920.000,- dan belanja 
pemeliharaan alat-alat kedokteran sebesar Rp990.000,-. Belanja pemeliharaan tersebut 
merupakan belanja untuk semua peralatan yang memerlukan perawatan. Biasanya 
pemeliharaan peralatan ini lebih dari 1 unit peralatan yang ada. Belanja pemeliharaan 
untuk peralatan dan mesin pada Puskesmas Melayu Kota Piring tidak dapat 
dikapitalisasikan sebagai penambahan nilai aset tetap karena tidak memenuhi standar 
mínimum penambahan nilai aset untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu untuk 
peralatan dan mesin minimal sebesar Rp500.000,-. Sehingga Pengeluaran tersebut 
merupakan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 
 
4.  Pengukuran Berikutnya (subsequent measurement) terhadap Pengakuan Awal 

Penyusutan 
 Didalam SAP berbasis kas menuju akrual telah disebutkan bahwa aset tetap 
dicatat menggunakan basis akrual. Hal tersebut ditandai dengan adanya aturan tentang 
penyusutan aset tetap. Tetapi walaupun Pemerintah Kota Tanjungpinang telah 
menetapkan metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode  garis lurus 
pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun sampai saat ini, 
Pemerintah Kota Tanjungpinang belum melaksanakannya karena petunjuk teknis 
tentang prosedur atau mekanisme penyusutan sampai saat ini belum ada. Sehingga nilai 
aset tetap tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya pada tahun 2012 dan 2013. 
 
Revaluasi Aset Tetap 



 Revaluasi aset tetap tidak dianjurkan dalam PSAP No. 7. Namun, Pemerintah 
Kota Tanjungpinang telah melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2013. Dengan 
demikian nilai aset pada bidang aset dengan nilai aset pada Kasi Akuntansi telah sama. 
 
5.  Penghentian dan Pelepasan 
 Penghentian atau pelepasan aset tetap dilakukan jika aset sudah tidak dapat 
dipergunakan lagi. Ada beberapa aset di SKPD yang sudah lama rusak, namun sampai 
saat ini belum ada penghapusan aset tetap. Sebagai contoh aset tetap berupa meja dan 
kursi SD 005 yang telah lama tidak ada karena rusak dan hilang. Tetapi masih tercatat 
nilainya pada neraca. Begitu juga 1 unit mobil ambulans pada Puskesmas Tanjungpinang 
yang tidak dapat digunakan lagi karena kondisinya rusak parah. Melalui wawancara 
dengan pengurus barang pada Puskesmas Tanjungpinang diketahui bahwa pihak 
Puskesmas Tanjungpinang sudah mengirimkan surat permohonan penghapusan aset 
kepada Bidang Aset. Tetapi sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Penghapusan 
yang terbit. Setelah dikonfirmasi ke Bidang Aset, melalui Kabid Aset diketahui bahwa 
penerbitan SK penghapusan sedang dalam proses verifikasi.  
 
6.  Pengungkapan 
 Pada tahun 2012, nilai aset tetap di neraca 31 Desember 2012 Puskesmas 
Melayu Kota Piring mencatat aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar 
Rp21.780.000,- Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dijelaskan bahwa 
“…Saldo aset tetap per 31 Desember 2012 tidak ada dari tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan”. Dan didalam kartu inventaris barang hanya tercatat sebesar 
Rp1.420.000,- yang merupakan aset hibah 1buah SECA. Pengungkapan aset tetap 
Puskesmas Melayu Kota Piring pada Laporan Keuangan tahun 2012 belum 
mencerminkan pengungkapan penuh. Terdapat perbedaan antara aset tetap dineraca 
dengan pengungkapan yang ada pada Catatan Atas Laporan Keuangan.  

Pengungkapan untuk tahun 2013, nilai aset tetap pada neraca per 30 Desember 
2013 dengan Catatan Atas Laporan Keuangan telah sama. Hal ini dikarenakan pada 
tahun 2013 telah dilakukan revaluasi aset tetap oleh Tim BPKP RI. Namun, pada Catatan 
Atas Laporan Keuangan terdapat keterangan perolehan aset tetap bersumber dari hibah 
Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri yang tidak 
diungkapkan nilainya yaitu : 

a. Tabung O2 
b. Vaccine carrier jarak dekat 
c. Unit personal komputer  

Selain itu, nilai aset tetap di neraca per 30 Desember 2013 sebesar Rp3.169.650.305,- 
tidak sesuai dengan nilai aset tetap pada Kartu Inventaris Barang atau nilai aset tetap 
pada daftar mutasi aset tetap per 30 Desember 2013 sebesar Rp3.148.737.805,-. 
 
b. Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum 
 Dinas Pekerjaan Umum merupakan dinas yang memiliki nilai aset  tetap yang 
lebih besar dari SKPD lainnya. Aset tetap yang diperoleh pada tahun 2012 merupakan 
aset dari hasil pengadaan. Per 31 Desember 2012 nilai aset tetap di neraca sebesar 
Rp213.995.466.474,47. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas 
Pekerjaan Umum, berikut ini hasil analisisnya : 
 



1. Pengakuan Aset Tetap 
  Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2012 melakukan belanja modal pengadaan 
buku / keperpustakaan dengan nilai Rp1.364.500,- Oleh Dinas Pekerjaan Umum belanja 
tersebut tidak menambah nilai aset tetap karena harga / unit dibawah Rp500.000,-. 
Dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, nilai kapitalisasi aset tetap 
untuk peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,- sedangkan gedung dan bangunan diatas 
Rp10.000.000,- . 
  Dinas Pekerjaan Umum memiliki realisasi belanja aset tetap gedung dan 
bangunan pada tahun 2012 sebesar Rp58.512.273.072,-. Dinas Pekerjaan Umum 
mengakui belanja jasa konsultansi perencanaan dan belanja jasa konsultansi 
pengawasan sebagai belanja yang mengakibatkan penambahan nilai aset tetap tersebut.  
Salah satu contoh belanja aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2012 yaitu pada 
tanggal 28/12/2012 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 
2737/SP2D-LS/2012 atas pembayaran termin 100% belanja modal pengadaan 
konstruksi/ pembelian gedung kantor paket: pembangunan gedung 
aula,mushala,asrama flamboyan,gedung flamboyan II di rumah singah engku putri 
sebesar Rp409.332.939,-. Pada tanggal 28/12/2012 dengan nomor 2839/SP2D-LS/2012 
terjadi belanja jasa konsultansi pengawasan paket : pengawasan pembangunan gedung 
aula, mushala, asrama flamboyan, gedung flamboyan II di rumah singgah engku putri, 
pengawasan pembangunan gedung gudang penyimpanan stok siaga bencana 
disnakersos kota tanjungpinang sebesar Rp22.165.000,-. Dan belanja jasa konsultansi 
perencanaannya dengan nomor 2857/SP2D-LS/2012 sebesar Rp29.535.000,-.  
  Untuk belanja aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, Dinas Pekerjaan 
Umum juga telah mengkalkulasikan belanja jasa konsultansi perencanaan dan 
pengawasan sebagai penambahan nilai aset tetap. Nilai aset tetap berupa bangunan dan 
gedung juga jalan, irigasi dan jaringan memiliki nilai yang lebih  dari Rp10.000.000,-. 
Sehingga hal tersebut diakui sebagai aset tetap dan atau penambahan atas aset tetap 
tersebut. Sebagai salah satu contoh belanja aset tetap kategori jalan,irigasi dan jaringan 
: pada tanggal 28/12/2012 nomor 2581/SP2D-LS/2012 Dinas Pekerjaan Umum 
melakukan pembayaran atas belanja modal saluran drainase paket : pembangunan 
drainase kp.suka maju RT.05 RW.III kel batu sembilan kec.tanjungpinang timur kegiatan : 
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebesar Rp158.547.132,-. Pada tanggal 
yang sama dengan nomor 2794/SP2D-LS/2012 terjadi transaksi pembayaran termijn 
100% belanja jasa konsultansi pengawasan paket : pengawasan drainase kota 
tanjungpinang sebesar Rp77.055.000,-. Pada tanggal yang sama dengan nomor 
2855/SP2D-LS/2012 terjadi transaksi pembayaran termijn 100% belanja jasa konsultansi 
perencanaan paket : perencanaan drainase se kota tanjungpinang sebesar 
Rp102.135.000,-. Ketiga transaski tersebut diakui Dinas Pekerjaan Umum sebagai 
penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. 
 
2.   Pengukuran Aset Tetap 
  Seluruh biaya yang berhubugan dengan aset tetap gedung dan bangunan serta 
jalan, irigasi dan jaringan di kalkulasikan sebagai penambahan nilai aset tetap oleh Dinas 
Pekerjaan Umum kecuali biaya pendukung yang kurang dari Rp10.000.000,- tidak 
dimasukkan kedalam penambahan nilai aset tersebut. Contohnya untuk program 
kegiatan pembangunan gedung kantor dibutuhkan alat tulis kantor sebesar Rp833.000,- 



pada bulan desember 2012 pencairan dengan menggunakan belanja UP/GU/TU. Maka di 
jurnal sebagai berikut : 
Belanja alat tulis kantor kegiatan  
pembangunan gedung kantor   Rp833.000,- 
  Kas di bendahara     Rp833.000,-   
Dinas Pekerjaan Umum hanya mengkapitalisasikan belanja jasa konsultansi perencanaan 
dan jasa konsultansi pengawasan kedalam belanja modal gedung dan bangunan serta 
jalan, irigasi dan jaringan. Contohnya pada transaksi belanja modal konstruksi gedung 
dan bangunan paket : pembangunan gedung aula, mushala, asrama flamboyan, gedung 
flamboyan II di rumah singgah engku putri, pembangunan gedung gudang penyimpanan 
stok siaga bencana disnakersos kota tanjungpinang diatas dijurnal sebagai berikut : 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp409.332.939,- 
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp  22.165.000,- 
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp  29.535.000,- 
  RK PPKD      Rp461.032.939,- 
Sedangkan jurnal untuk belanja modal saluran drainase paket : pembangunan drainase 
kp.suka maju RT.05 RW.III kel batu sembilan kec.tanjungpinang timur sebagai berikut : 
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp158.547.132,- 
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp  77.055.000,- 
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp102.135.000,- 
  RK PPKD      Rp337.737.132,- 
Pengukuran nilai aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah kota 
Tanjungpinang yang berlaku. 
 
3. Pengeluaran Setelah Perolehan (subsequent expenditure) 

 Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pemeliharaan atas aset tetap berupa 
pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan. 
Untuk gedung dan bangunan, bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dapat berupa penambahan dan perbaikan atas bangunan yang telah ada. 
Sedangkan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dapat berupa perbaikan yang rusak. 
  Contoh pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2013 yaitu : 
Pada tanggal 22/12/2014 telah dibayarkan term 100% belanja pemeliharaan bangunan 
paket : belanja pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp 31. 724.000,-Sedangkan contoh 
pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut ini : 
09/07/2013 nomor SP2D 1693/SP2D/2013, dilakukan pembayaran atas term. 100% 
belanja pemeliharaan lingkungan/drainase/pantai paket : Normalisasi saluran Jalan 
Pemuda 420m (sewa alat gali) sebesar Rp63.900.000,- melalui belanja LS barang dan 
Jasa. 
 
4. Pengukuran Berikutnya (subsequent measurement) terhadap Pengakuan Awal 

Penyusutan 
Aset tetap yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum berkaitan dengan pengukuran 

berikutnya aset tetap terhadap pengakuan awal, Dinas Pekerjaan Umum belum pernah 
melakukan penyusutan aset tetap. Tidak dilakukannya penyustan aset tetap dikarenakan 
belum adanya prosedur dan petunjuk teknis penyusutan aset tetap yang diatur dalam 
kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah. Walaupun didalam kebijakan 



akuntansi aset tetap pemerintah kota Tanjungpinang telah menetapkan metode 
penyusutan aset tetap yang digunakan, tetapi tanpa adanya ketetapan masa manfaat 
aset tetap tersebut maka suatu aset tetap tidak dapat disusutkan. Dengan adanya 
penyusutan yang diatur didalam SAP, diharapkan penyajian aset tetap dalam laporan 
keuangan dapat mencerminkan nilai yang wajar. 

 
Revaluasi 

Seluruh SKPD di pemerintah kota Tanjungpinang, termasuk Dinas Pekerjaan 
Umum telah dilakukan revaluasi atas aset tetap pada tahun 2013. Revaluasi dilakukan 
oleh tim BPKP RI. Revaluasi aset tetap dapat menunjukkan nilai aset tetap secara wajar. 
Namun, didalam SAP revaluasi tidak dianjurkan karena didalam basis akrual telah 
dikenal penyusutan aset tetap yang dapat mencerminkan nilai aset tetap secara wajar.  

 
5. Penghentian dan Pelepasan 

Penghentian dan pelepasan aset tetap yang telah usang dan rusak pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan SKPD lainnya belum pernah dilakukan. Padahal banyak aset tetap 
yang tidak dapat digunakan tetapi masih tercatat di neraca. Hal tersebut akan 
menyulitkan pembuat keputusan untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan aset 
tetap yang berupa pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghentian dan 
penghapusan aset tetap. Sampai dengan sekarang penghentian dan pelepasan aset 
tetap sedang dalam proses verifikasi pada Bidang Aset. 

 
6. Pengungkapan 

Pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2012 
belum mencerminkan pengungkapan penuh terkait aset tetap. Karena tidak 
dilampirkannya kartu inventaris barang atau daftar mutasi aset tetap. Menurut 
keterangan dari Bidang Aset bahwa sampai dengan tahun 2013, KIB seluruh SKPD dibuat 
oleh petugas di Bidang Aset.  SKPD belum menerapkan Simda BMD secara optimal. Dan 
menurut Bidang Aset, ada SKPD yang terlambat mengantar KIB pada Bidang Aset 
termasuk Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu dikarenakan nilai aset tetap yang tidak sama 
antara neraca barang dari bidang aset dan neraca hasil perhitungan kasi akuntansi. 
Sedangkan pengungkapan aset tetap untuk tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum mencerminkan kesesuaian antara nilai aset di necara, kartu inventaris 
barang dan penjelasan pos laporan keuangan.  
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap yang 
diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk aset pengadaan telah sesuai 
dengan SAP kecuali pada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, 
penghentian dan pelepasan serta pengungkapan.  

Aset tetap donasi untuk pengakuan, pengukuran, pengukuran berikutnya 
terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan belum 
sesuai dengan SAP. Sedangkan untuk pengeluaran aset tetap setelah perolehan telah 
sesuai dengan SAP. 
 
Saran 



1. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, agar segera dibuat peraturan daerah untuk 
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintah 
terkait penyusutan aset tetap.  

2. Untuk pejabat PPK SKPD seharusnya orang yang paham tentang akuntansi dan tidak 
rangkap jabatan seperti PPK Puskesmas Melayu Kota Piring yang merangkap 
menjadi dokter gigi dan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. 

3. Bagi penyusun laporan keuangan, baik laporan keuangan SKPD, laporan neraca 
barang dari Bidang Aset maupun laporan keuangan pemerintah daerah agar 
melakukan kerjasama dan koordinasi. Koordinasi penting dilakukan karena laporan 
keuangan yang dibuat saling berkaitan. 

4. Bagi pejabat penyimpan dan pengurus barang agar melaporkan aset tetap secara 
berkala sesuai dengan fisik barang, begitu juga kepada petugas di bidang aset yang 
melakukan rekonsiliasi sebaiknya dilakukan rutin dan berkala. 

5. Bagi bidang aset agar dihimbau kepada seluruh SKPD untuk dapat menggunakan 
Simda BMD.  
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