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LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR        TAHUN 
TANGGAL   
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH 

 
       MODUL PENYUSUTAN ASET TETAP 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO 
 
        ABSTRAK 
 

 Modul Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Karo 
menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh SKPD, 
terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan 
Penyusutan aset tetap. Modul ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan 
penyusutan, mulai dari pemilihan dan penutupan, cara menghitung penyusutan 
sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

I. LATAR BELAKANG 
Sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa 
Penetapan Nilai Aset Tetap dalam rangka Penyusutan Neraca Pemerintah 
Daerah dilakukan dengan pedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya 
Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 
tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya 
perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 

 
II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Modul yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo 
merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam 
melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan aset 
tetap. Tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa 
yang harus dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karo dalam melakukan Penyusutan Aset Tetap, sehingga 
penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara serentak, efektif, optimal 
dan terintegrasi. 

 
III. KETENTUAN UMUM 

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan 
Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang 
dimanfaatkan dalam rangka Pengelolaan Aset Tetap; 

2. Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap berupa gedung dan 
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap 
lainnya (kecuali hewan ternak dan tanaman) serta aset tetap yang 
direklasifikasi menjadi aset lainnya dalam neraca, yaitu berupa aset tak 
berwujud, aset tetap kemitraan dan aset lain-lain yang berasal dari 
penghentian penggunaan aktif; 

3. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus; 
4. Penyusutan... 
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4. Penyusutan dilakukan tanpa menghitungkan adanya nilai residu; 
5. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan satuan 

mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil; 
6. Penyusutan setiap tahun disajikan dalam neraca diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam 
Laporan Operasional; 

7. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan secara 
konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebet akun 
beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan; 

8. Pelaksanaan Penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Penyusutan Tahun Pertama 
 Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas 

objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016, 
nilai yang digunakan adalah nilai perolehan per 31 Desember 2015; 

b. Penyusutan aset tetap pada Tahun Anggaran Berjalan yang 
mempengaruhi/mengoreksi ekuitas, meliputi : 
1) Untuk Transaksi aset tetap yang terjadi tahun anggaran 

berjalan, pada Akhir Tahun Anggaran dilakukan penyusutan 
untuk periode 1 (satu) tahun; 

2) Untuk aset tetap yang dilakukan perbaikan dan menambah 
masa manfaat aset tetap, maka untuk biaya perbaikan harus 
dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap dan untuk 
penyusutannya harus dilakukan koreksi. 

 
IV. ASUMSI 

Penyusutan aset tetap memerlukan beberapa asumsi dasar dalam 
penerapannya. Dan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi 
pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada 
periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan 
dan seterusnya).Berikut adalah asumsi dasar dalam penerapan penyusutan 
yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi, sebagai berikut : 

 
Asumsi Penyusutan Pertama Kali : 
1. Aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016, 

menggunakan Nilai Perolehan per 31 Desember 2015; 
2. Dalam melakukan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh harus 

memperhitungkan masa manfaat yang telah digunakan setiap satuan 
aset tetap sehingga perhitungan penyusutannya adalah nilai perolehan 
dibagi masa manfaat; 

3. Implementasi penyusutan pertama kali ditampakkan pada Laporan 
Keuangan tahun 2015; 

4. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sehingga akibat 
penambahan atau pengurangan aset tetap, maka penambahan atau 
pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat 
disusutkan; 

5. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap 
satuan aset tetap; 

6. Unit-unit aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan 
unit-unit aset tetap lain, sehingga dicatat dan dibukukan secara 
berkelompok, penghitungkan dan pencatatan penyusutan aset tetap 
juga dilakukan secara berkelompok; 

7. Aset tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan 
dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan aset tetap nya 
dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset 
tetap; 
 
 

8. Aset tetap... 
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8. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset 
tetap, dikenakan penyusutan aset tetap sebagai berikut : 
a. Aset tetap dilakukan inventarisasi dalam rangka penyusutan Neraca 

Awal Pemerintah Daerah, dikenakan penyusutan berdasarkan masa 
manfaat; 

b. Aset tetap yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal 
pemerintah daerah, dikenakan penyusutan terhitung mulai 
perolehan aset tetap; 

c. Penyusutan aset tetap diperhitungkan sampai dengan tanggal 31 
Desember 2015; 

d. Penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambahan nilai 
akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada 
neraca; 

e. Penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai Saldo Akhir Tahun 
2015; 

f. Penyusutan aset tetap, tidak dilakukan terhadap aset tetap yang 
sudah dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 

9. Seluruh aset tetap telah di imput dalam aplikasi; 
10. Pada tahun pertama penyusutan, terdapat kemungkinan bahwa masa 

manfaat aset sudah habis (nilai buku aset tetap nol); 
11. Perbaikan yang dilakukan sebelum per tanggal 31 Desember 2015 yang 

akan dikapitalisasi tidak berdampak pada perubahan masa manfaat, 
maka penghitungan penyusutan tetap menggunakan umur teknis yang 
sudah ditentukan sebelumnya sebagaimana Lampiran II tabel masa 
manfaat. 

 
Asumsi Penyusutan Periode Berjalan : 
1. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai perolehan dan sisa umur 

teknis; 
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat 

penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai aset tetap, 
maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungan dalam 
nilai yang dapat disusutkan; 

3. Perbaikan aset tetap yang berdampak pada masa manfaat aset tetap 
sebagaimana Lampiran III tabel masa manfaat atas perbaikan; 

4. Persentase penambahan masa manfaat sebagaimana dalam Lampiran III 
tabel masa manfaat atas perbaikan didapat dari perbandingan antara 
nilai biaya perbaikan dengan harga perolehan; 

5. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat 
sebagaimana dampak atas perbaikan yang menambah umur teknis, 
tidak dapat melebihi Lampiran II tabel masa manfaat; 

6. Aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan nilai bukunya nol, 
kemudian terdapat penambahan masa manfaat sebagai dampak dari 
perbaikan atas aset tetap, maka penghitungan penyusutannya 
diperhitungkan pada akhir periode penyusutan berikutnya; 

7. Untuk aset tetap yang dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah 
direklasifikasikan ke aset lainnya, maka tidak disusutkan; 

8. Dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan terjadinya perubahan nilai 
yang disusutkan dan terjadinya perubahan masa manfaat. 

 
V. MASA MANFAAT 

Definisi masa manfaat adalah : 
a. Periode suatu aset yang dapat dipergunakan untuk aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik; 
b. Jumlah produksi atau jumlah unit serupa (output) yang diperoleh dari 

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 
 

Dengan... 
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Dengan kata lain, bahwa masa manfaat merupakan pikiran umur 
teknis suatu aset tetap. Penetapan masa manfaat didasarkan pada 
kelompok aset tetap yang dapat mewakili keragaman aset tetap yang 
dimiliki/dikuasai SKPD. 

Pedoman masa manfaat tertuang dalam 2 (dua) tabel masa manfaat, 
sebagai berikut : 
1. Lampiran II tabel masa manfaat merupakan tabel masa manfaat atas 

seluruh aset tetap; 
2. Lampiran III tabel masa manfaat atas perbaikan merupakan tabel masa 

manfaat atas perbaikan terhadapa aset tetap yang menambah atau 
tidak menambah masa manfaat suatu aset tetap. Perbaikan dimaksud 
mencakup : renovasi, restorasi, dan overhaul. 

 
VI. FORMULA 

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan 
aset tetap adalah metode garis lurus. Metode garis lurus digambarkan 
dalam ilustrasi sebagai berikut : 

 

Penyusutan per tahun = 
Nilai yang disusutkan 

Masa Manfaat 
 
Berdasarkan motode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap 

dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secra merata selama 
masa manfaatnya. 

 
VII. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Aset Tetap dengan Kombinasi Tidak Wajar 
Sebelum dilakukan penyusutan aset tetap dimungkinkan terdapat 
suatu kondisi dimana aset tetap terebut memiliki kondisi yang tidak 
wajar. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai 
berikut: 
a. Aset tetap memiliki nilai Rp 0,- atau nilai Rp 1,-; 
b. Aset tetap dengan tahun perolehan tidak wajar; 
c. Aset tetap dengan kodefikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 
d. Aset tetap dengan kodefikasi kurang dari 8 digit. 

 
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum 
melakukan penyusutan pertama kali, yaitu : 
a. Melakukan pengecekan data di kartu inventaris barang (KIB) pada 

aplikasi SIMDA atas data aset tetap dengan kondisi yang tidak 
wajar; 

b. Untuk aset tetap dengan nilai yang tidak wajar dilakukan penilaian 
berdasarkan urutan perioritas : 
1) Dokumen perolehan (kontrak, berita acara serah terima, dan 

lain-lain); 
2) Nilai jual objek pajak (NJOP) setempat bagi aset tetap berupa 

bangunan. Untuk aset tetap selain bangunan, berdasarkan nilai 
aset yang sejenis,baik tahun perolehan maupun spesifikasinya; 

3) Perhitungan dari instansi teknis bagi aset tetap berupa 
bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan; 

4) Penilaian oleh penilai internal/eksternal bagi aset tetap 
bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan; 

c. Untuk aset tetap dengan perolehan tidak wajar ditelusuri dokumen 
perolehannya, apabila tidak ditemukan maka menggunakan tahun 
perolehan barang sejenis yang wajar; 

                          d. Untuk... 
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d. Untuk aset tetap dengan kodefikasi yang tidak sesuai dilakukan 
koreksi penyusutan sesuai ketentuan pengelolaan aset tetap; 

e. Untuk aset tetap dengan kodefikasi kurang dari 8 digit dilakukan 
penyesuaian dengan mengubah kode barang minimal 8 digit. 

 
Bagian Alir 1 

Aset Tetap dengan Kondisi Yang Tidak Wajar 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat 
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan  SKPD atas aset 
tetap dengan kondisi rusak berat : 
a. Pada saat suatu aset tetap diketahui kondisi rusak, SKPD segera 

melakukan perubahan kondisi aset tetap dan mereklasifikasi ke aset 
lainnya aset tetap rusak melalui aplikasi; 

b. SKPD mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan 
penghapusan atas aset tetap tersebut dengan menyertakan syarat-
syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; 

c. Proses reklasifikasi data aset tetap sebagaimana angka 2 (dua) huruf 
a di atas tidak menghilangkan kewajiban SKPD dalam melaporkan 
aset lainnya, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan; 

d. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi 
sebagaimana angka 2 (dua) di atas. 
 

Bagian Alir 2 
Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Aset Tetap... 

       SIMDA 

ASET DENGAN 
KONDISI 

YANG TIDAK 
WAJAR 

PENILAIAN ASET 
DENGAN NILAI 
TIDAK WAJAR 

KOREKSI ASET DENGAN 
KOEFIKASI ATAU TAUN 
PEROLEHAN TIDAK WAJAR 

INPUT SEBAGAI 
PENAMBAHAN NILAI 

          SIMDA 

ASET DENGAN 
KONDISI 
RUSAK BERAT 

REKLASIFIKASI KE 
DALAM ASET TETAP 
RUSAK 

USULAN 
PENGHAPUSAN KEPADA 

PENGELLOLA BARANG 

LAPORAN ASET LAIN-
LAIN 
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3. Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang 
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan SKPD atas aset 
tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah : 
a. Pada saat suatu aset tetap diketahui hilang, maka SKPD harus 

melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh surat 
keterangan hilang dan mereklasifikasi aset tetap tersebut kedalam 
aset lainnya aset tetap hilang; 

b. Selanjutnya SKPD melaporkan barang yang hilang tersebut kepada 
pengelola barang dengan melampirkan surat keterangan hilang dari 
kepolisian; 

c. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi 
sebagaimana huruf a di atas; 

d. Dalam hal aset tetap yang telah dinyatakan hilang, kemudian di 
ketemukan kembali dalam kondisi baik dan akan dipergunakan 
kembali oleh SKPD pengguna, tercatat dalam aset lainnya, maka 
dilakukan reklasifikasi ke aset tetap. 
 

Bagan Aliran 3 
Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Pengalihan penggunaan aset tetap 
Pengalihan penggunaan aset tetap merupakan perpindahan 
penggunaaan aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya, dimana kedua 
SKPD tersebut merupakan SKPD pemerintah daerah Provinsi Sumatera 
Utara. Pada proses pengalihan penggunaan aset tetap ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan sebagai berikut : 
 
SKPD Pemberi : 
a. Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah 

terima aset tetap; 
b. Penghapusan aset tetap dari pembukuan aplikasi dilakukan dengan 

cara menghapus nilai buku aset tetap dan akumulasi 
penyusutannya; 

c. Serah terima aset tetap dilengkapi dengan file mutasi antar SKPD 
aset tetap yang dialihkan penggunaannya; 

d. File mutasi antar SKPD merupakan output aplikasi berupa softcopy 
yang memuat informasi data aset tetap, nilai buku aset tetap, serta 
akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut. 
 

SKPD Penerima... 

        SIMDA 

ASET TETAP 
DINYATAKAN 
HILANG 

PENGURUSAN BERITA 
ACARA KEHILANGAN 
BARANG 

LAPORAN KE PENGELOLA 
BARANG ATAS ASET 
TETAP YANG HILANG 

REKLASIFIKASI KE 
DALAM ASET TETAP 
HILANG 

LAPORAN ASET 
LAIN-LAIN 
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SKPD Penerima : 
a. Pengakuan dan pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan berita 

acara serah terima aset tetap; 
b. Tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan 

awal SKPD pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat 
aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya; 

c. Tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal berita 
acara serah terima aset tetap; 

d. Pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara melakukan proses 
terima file mutasi antar SKPD atas aset tetap yang diterima dari 
SKPD pemberi yang memuat informasi data aset tetap, nilai buku 
aset tetap, serta akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut. 
 

5. Hibah Aset Tetap 
Hibah aset tetap merupakan perpindahan kepemilikan aset tetap dari 
SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karo kepada pihak lain atau 
sebalinya. Pada proses hibah aset tetap ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebagai berikut : 
SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sebagai Pemberi : 
a. Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah 

terima aset tetap; 
b. Penghapusan aset tetap dari pembukuan (SIMDA) dilakukan dengan 

cara menghapus nilai buku aset tetap dan akumulasi 
penyusutannya. 
 

SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sebagai Penerima : 
a. Pengakuan dan pencatatan aset tetap/dilakukan berdasarkan berita 

acara serah terima barang; 
b. Tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan 

awal pihak lain (pemberi), apabila tanggal perolehannya tidak 
diketahui, maka menggunakan tanggal berita acara serah terima 
barang. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat 
diukur berdasarkan perolehan awalnya; 

c. Tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal berita 
acara serah terima barang; 

d. Pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara membukukan nilai 
yang tercantum dalam berita acara serah terima barang atau nilai 
wajar dan/atau akumulasi penyusutannya. Akumulasi 
penyusutannya atas aset tetap yang diperoleh dari hibah dihitung 
pada saat SKPD melakukan pencatatan aset tetap tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

BAB II 
ILUSTRASI PENYUSUTAN 

 
I. ILUSTRASI PENYUSUTAN TAHUN PERTAMA 

1. Aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian; 

2. Aset tetap yang diproleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian dan terjadi perbaikan; 

3. Aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian dan terjadi perbaikan lebih dari satu kali; 

4. Aset tetap yang diperoleh sebelum pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian; 

5. Aset tetap yang diperoleh sebelum pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian dan terjadi perbaikan setelah pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian; 

6. Penyusutan aset tetap; 
7. Penyusutan aset tetap ekstrakompatabel. 

 
II. ILUSTRASI PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 

1. Transaksi saldo awal; 
2. Transaksi pembelian aset tetap; 
3. Transaksi aset tetap ekstrakompatabel; 
4. Transaksi penyelesaian pembangunan langsung; 
5. Transaksi pengalihan penggunaan antar SKPD masuk dengan tanggal 

perolehan sebelum tahun anggaran berjalan; 
6. Transaksi pengalihan penggunaan antar SKPD masuk dengan tanggal 

perolehan sama dengan tahun anggaran berjalan; 
7. Transaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali 

sebelum tahun anggaran berjalan; 
8. Transaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali sama 

dengan tahun anggaran berjalan; 
9. Transaksi reklasifikasi pindah bidang barang masuk; 
10. Pengembangan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat; 
11. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat; 
12. Pengembangan yang berakibat perubahan pencatatan dari aset tetap 

ekstrakompatabel ke aset tetap; 
13. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat dimana masa 

manfaatnya sudah habis; 
14. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat, dimana 

akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat melebihi 
Lampiran II tabel masa manfaat; 

15. Koreksi perubahan nilai dimana nilai koreksi lebih besar dari nilai 
sebelumnya; 

16. Koreksi perubahan nilai dimana nilai koreksi lebih kecil dari nilai 
sebelumnya; 

17. Koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan pencatatan dan aset 
tetap ke aset tetap ekstrakompatabel sesuai perbup tentang kapitalisasi 
yang berlaku; 

18. Koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan pencatatan dari aset 
tetap ekstrakompatabel ke aset tetap; 

19. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasian ke aset 
lainnya-aset lain-lain (aset tetap rusak); 

20. Aset tetap dalam kondisi rusak hilang dan direklasifikasikan ke aset 
lainnya-aset lain-lain (aset tetap hilang); 

 

21. SKPD Penerima... 
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21. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasikan ke aset 
lainnya-aset lain-lain (aset tetap rusak), kemudian diperbaiki sehingga 
kembali menjadi aset tetap;                                                                             

22. Aset tetap dalam kondisi hilang dan direklasifikasikan ke aset lain-lain 
(aset tetap hilang) kemudian aset tersebut ditemukan kembali dalam 
kondisi baik, sehingga aset tersebut akan dipergunakan kembali oleh 
SKPD pengguna; 

23. Penghentian aset dalam penggunaan operasi pemerintah (aset tetap idle 
dan aset tetap kemitraan); 

24. Penggunaan kembali aset tetap yang sudah dihentikan dari operasional 
(aset tetap idle dan aset tetap kemitraan); 

25. Transaksi pencatatan konstruksi dalam pengerjaan; 
26. Transaksi penyelesaian pembangunan dengan konstruksi dalam  

pengerjaan; 
27. Transaksi pengerjaan aset tetap (pindah ke aset lain-lain, pengalihan 

status pengunaan dan hibah); 
28. Transaksi pengurangan aset lainnya (penghapusan, pengalihan status 

pengunaan dan hibah); 
29. Pemecahan aset; 
30. Aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya penyusutan aset tetap dan 

terjadinya perbaikan; 
31. Aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya kebijakan penyusutan aset 

tetap dan terjadi perbaikan lebih dari satu kali. 
 

III. ILUSTRASI PENYUSUTAN TAHUN PERTAMA 
1. Aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian.  
Sebuah gedung diperoleh Semester 1 Tahun 2009. Gedung tersebut 
memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selam 50 
tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp. 2.000.000.000,-. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan = 2009 
Masa manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat 
 

= 
= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1  
tahun 2009 + 50 tahun – 1  
2058 

Nilai perolehan = 2.000.000.000 
Penyusutan per tahun 
 

= 
= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.000.000.000/50  
40.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun 
sebelumnya penyusutan dimulai 
tahun 2009 s/d tahun 2015                     
7 tahun 

Akumulasi penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
40.000.000 * 7 tahun  
280.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 2.000.000.000  
CR Ekuitas  2.000.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 280.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  280.000.000 
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31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 40.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  40.000.000 

 
2. Aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian dan terjadi perbaikan. 
Sebuah gedung diperoleh semester 1 tahun 2009, dengan perolehan 
adalah Rp. 2.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa manfaat 
sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. Gedung 
tersebut direnovasi pada tahun 2011, dengan nilai renovasi sebesar Rp. 
500.000.000,-. Renovasi yang dilakukan tidak menambah umur teknis. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan = 2009 
Masa manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat 
 

= 
= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1  
tahun 2009 + 50 tahun – 1 
2058 

Nilai perolehan = 2.000.000.000 
Nilai renovasi = 500.000.000 
Nilai perolehan setelah 
renovasi 

= 
= 
= 

nilai perolehan + nilai renovasi 
2.000.000.000 + 500.000.000      
2.500.000.000 

Penyusutan per tahun 
 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
renovasi/masa manfaat 
2.500.000.000/50  
50.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2009 s/d tahun 2015                    
7 tahun 

Akumulasi penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun 
penyusutan50.000.000 * 7 tahun 
350.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 2.500.000.000  
CR Ekuitas  2.500.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 350.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  350.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 50.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  50.000.000 

 
3. Aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian dan terjadi perbaikan lebih dari satu kali. 
Sebuah gedung diperoleh semester 1 tahun 2009, dengan nilai 
perolehan adalah Rp. 2.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa 
manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. 
Gedung tersebut direnovasi masing-masing sebesar Rp 500.000.000,-. 
Renovasi yang tidak menambah masa manfaat. 
 
 

Dari... 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan = 2009 
Masa manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat 
 

= 
= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1  
tahun 2009 + 50 tahun – 1             
2058 

Nilai perolehan = 2.000.000.000 
Nilai renovasi = 

= 
= 

tahun 2010 + tahun 2012 
500.000.000 + 500.000.000                       
1.000.000.000 

Nilai perolehan setelah 
renovasi 

= 
= 
= 

nilai perolehan + nilai renovasi 
2.000.000.000 + 1.000.000.000                  
3.000.000.000 

Penyusutan per tahun 
 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
renovasi/masa manfaat  
3.000.000.000/50  
60.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2009 s/d tahun 2015                     
7 tahun 

Akumulasi penyusutan 
 

= 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
60.000.000 * 7 tahun 
420.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 3.000.000.000  
CR Ekuitas   3.000.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 420.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  420.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 60.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  60.000.000 

 
4. Aset tetap yang diperoleh sebelum pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian. 
Sebuah gedung diperoleh semester 1 tahun 1984, dengan nilai 
perolehan adalah Rp. 4.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa 
manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. 
Gedung tersebut telah di IP pada tahun 2003 dengan nilai IP sebesar 
Rp. 1.200.000.000,-. 
 
Dari ilustrasi diatas, maka : 
Tahun perolehan = 1984 
Tahun penilaian  = 2003 
Masa manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat -1 
tahun 1984 +50 tahun – 1  
2033 

Sisa masa manfaat = 
 
= 
= 

masa manfaat – (tahun perolehan 
s/d tahun penilaian) 
50 tahun – 20 tahun  
30 tahun 

Nilai perolehan = 4.000.000.000 
Nilai perolehan setelah penilaian = 1.200.000.000 
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Penyusutan per tahun  = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
penilaian/sisa masa manfaat 
1.200.000.000 / 30  
40.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan  

= 
 
= 
= 

tahun setelah penilaian s/d tahun 
sebelum penyusutan dimulai 
tahun 2004 s/d tahun 2015                      
12 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan per tahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
40.000.000 * 12 tahun                               
480.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 1.200.000.000  
CR Ekuitas   1.200.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 480.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  480.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 40.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  40.000.000 

 
5. Aset tetap yang diperoleh sebelum pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian dan terjadi perbaikan setelah pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian. 
Sebuah gedung diperoleh tahun 1984, dengan nilai perolehan adalah Rp 
4.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai 
Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. Gedung tersebut 
telah di IP pada tahun 2003 dengan nilai koreksi IP sebesar Rp 
1.200.000.000,-. Dalam perjalanannya, gedung tersebut direnovasi pada 
semester I tahun 2010, dengan nilai renovasi sebesar Rp 600.000.000,-. 
Renovasi yang dilakukan sesuai Lampiran III tabel masa manfaat atas 
perbaikan menambah masa manfaat selama 10 tahun, namun sesuai 
asumsi, renovasi sebelum tanggal 1 Januari 2015 tidak menambah 
masa manfaat. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan = 1984 
Tahun penilaian  = 2003 
Masa manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 1984 + 50 tahun – 1   
2033 

Sisa masa manfaat = 
 
= 
= 

masa manfaat – (tahun perolehan 
s/d tahun penilaian) 
50 tahun – 20 tahun  
30 tahun 

Nilai perolehan = 4.000.000.000 
Nilai perolehan setelah penilaian = 1.200.000.000 
Nilai perolehan penilaian 
setelah renovasi 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah penilaian + 
nilai renovasi 
1.200.000.000 + 600.000.000 
1.800.000.000 

Penyusutan per tahun   = 
 
= 
= 

nilai perolehan penilaian setelah 
renovasi/sisa masa manfaat 
1.800.000.000/30  
60.000.000 
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Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun setelah penilaian s/d tahun 
sebelum penyusutan dimulai 
tahun 2004 s/d tahun 2015                    
12 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan per tahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
60.000.000 * 12 tahun                                     
720.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 1.800.000.000  
CR Ekuitas   1.800.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 720.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  720.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 60.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  60.000.000 

 
6. Penyusutan aset tetap. 

Sebuah printer laser jet seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
September 2012. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat,aset 
tersebut memiliki masa manfaat selama 4 tahun. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 4 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 4 tahun – 1  
2015 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/4 
5.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2015 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
5.000.000 * 4 tahun  
20.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali dan 
Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Ekuitas 20.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  20.000.000 
DR Beban penyusutan 5.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  5.000.000 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Aset yang Disusutkan Telah Habis Masa Manfaatnya dan atau Bernilai 
Rp. 0,-) 

7. Penyusutan... 
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7. Penyusutan aset tetap ekstrakompatabel. 
Sebuah kursi seharga Rp. 250.000,- dibeli pada bulan 2012. Sesuai 
dengan Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut memiliki masa 
manfaat 5 tahun. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 250.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
250.000/5  
50.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
50.000 * 4 tahun  
200.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 250.000  
CR Ekuitas   250.000 
1 Januari 2016 (Tidak Ada Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali 
karena Merupakan Aset Tetap Ekstrakompatabel) 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Aset Tetap Ekstrakompatabel) 

 

IV. ILUSTRASI PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 
1. Transaksi saldo awal. 

Sebuah printer laser jet seharga Rp. 20.000.000,- dibeli pada bulan 
2012. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut 
memiliki masa manfaat 4 tahun. Printer laser jet tersebut baru dicatat 
pada bulan Maret 2015. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 4 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 4 tahun – 1  
2015 

Nilai perolehan = =20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/4  
5.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2015 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
5.000.000 * 4 tahun  
20.000.000 

Jurnal... 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali dan 
Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Ekuitas 20.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  20.000.000 
DR Beban penyusutan 5.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  5.000.000 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Aset yang Disusutkan Telah Habis Masa Manfaatnya dan atau Bernilai 
Rp. 0,-) 

 
2. Transaksi pembelian aset tetap. 

Sebuah mesin fotocopy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
oktober 2014. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, aset 
tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotocopy tersebut 
dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2014 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2014 + 5 tahun – 1  
2018 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
=20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2014 s/d tahun 2015  
2 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 * 2 tahun  
8.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 8.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  8.000.000 
1  Januari 2016 (Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Beban penyusutan 4.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  4.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 

 
3. Transaksi pembelian aset tetap. 

Sebuah kursi seharga Rp 250.000,- dibeli pada bulan Maret 2014. 
Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut memiliki 
masa manfaat 5 tahun. Kursi tersebut dicatat pada bulan yang sama 
dengan pembeliannya. 

Dari... 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2014 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2014 + 5 tahun – 1  
2018 

Nilai perolehan = 250.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
250.000/5  
50.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2014 s/d tahun 2015 
2 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
50.000 * 2 tahun 
100.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 250.000  
CR Ekuitas   250.000 
1 Januari 2016 (Tidak Ada Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali 
karena Merupakan Aset Tetap Ekstrakompatabel) 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Aset Tetap Ekstrakompatabel) 

 
4. Transaksi penyelesaian pembangunan langsung. 

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada bulan November 2014, 
dengan nilai perolehan sebesar Rp 95.000.000,-. Gedung tersebut 
memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat  selama 
50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang pada 
pembangunannya. 

 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2014 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2014 + 50 tahun – 1  
2063 

Nilai perolehan = 95.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
95.000.000/50  
1.900.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2014 s/d tahun 2015  
2 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
1.900.000 * 2 tahun  
3.800.000 

 
 
 
 
 

Jurnal... 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 95.000.000  
CR Ekuitas   95.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 3.800.000  
CR Akumulasi penyusutan  3.800.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 1.900.000  
CR Akumulasi penyusutan  1.900.000 

 
5. Transaksi pengalihan penggunaan antar SKPD masuk dengan tanggal 

perolehan sebelum tahun anggaran berjalan. 
Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp 2.500.00,- dan sesama 
SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Berita 
Acara Serah Terima nomor 020/010/213.5/2014 pada tanggal 30 Maret 
2014. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli 
oleh SKPD pemberi pada bulan September 2012.  
Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut memiliki 
masa manfaat 5 tahun. Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 201 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 2.500.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.500.000/5  
500.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
500.000 * 4 tahun  
2.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 2.500.000  
CR Ekuitas   2.500.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali ) 
DR Ekuitas 2000.000  
CR Akumulasi penyusutan  2000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 500.000  
CR Akumulasi penyusutan  500.000 

 
6. Transaksi pengalihan penggunaan antar SKPD masuk dengan tanggal 

perolehan sama dengan tahun anggaran berjalan. 
Diterima sebuah meja kantor seharga Rp 3.000.000,- dari sesama SKPD 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Berita Acara 
Serah Terima nomor 020/022/213.5/2014 pada tanggal 30 November 
2014. Meja kantor tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh 
SKPD pemberi pada bulan Februari 2014. Sesuai dengan Lampiran II 
tabel masa manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. 

Dari… 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2014 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2014 + 5 tahun – 1  
2018 

Nilai perolehan = 3.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
3.000.000/5  
600.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2014 s/d tahun 2015  
2 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
600.000 * 2 tahun  
1.200.000 

Jurnal... 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 3.000.000  
CR Ekuitas   3.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 1.200.000  
CR Akumulasi penyusutan  1.200.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 600.000  
CR Akumulasi penyusutan  600.000 

 
7. Transaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali 

sebelum tahun anggaran berjalan. 
Diterima sebuah meja kantor seharga Rp 2.500.000,- dari instansi 
pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 
041185/aset tetap/2014 pada tanggal 30 Mei 2014. Meja kantor 
tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh instansi pemerintah 
pusat pada bulan September 2012. Sesuai dengan Lampiran II masa 
manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 2.500.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.500.000/5  
500.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
500.000 * 4 tahun  
2.000.000 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 2.500.000  
CR Ekuitas   2.500.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 2000.000  
CR Akumulasi penyusutan  2000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 500.000  
CR Akumulasi penyusutan  500.000 

 
8. Transaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali sama 

dengan tahun anggaran berjalan. 
Diterima sebuah meja kantor seharga Rp 3.000.000,- dari Instansi 
Pemerintah Pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 
221283/aset tetap/2015 pada tanggal 30 September 2015. Meja kantor 
tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh Instansi Pemerintah 
Pusat pada bulan Februari 2015. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa 
manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2015 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2015 + 5 tahun – 1  
2019 

Nilai perolehan = 3.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
3.000.000/5  
600.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2015 s/d tahun 2015  
1 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
600.000 * 1 tahun  
600.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 3.000.000  
CR Ekuitas   3.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 600.000  
CR Akumulasi penyusutan  600.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 600.000  
CR Akumulasi penyusutan  600.000 

 
9. Transaksi reklasifikasi pindah bidang barang masuk. 

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp 20.000.000,- dibeli 
pada bulan September 2012 dan dicatat sebagai alat laboratorium. Pada 
bulan februari 2014 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui 
transaksi reklasifikasi/pindah bidang barang dari alat laboratorium ke 
alat studio dan komuunikasi. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa 
manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. 

Dari… 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
=20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 * 4 tahun  
16.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 4.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  4.000.000 

 
10. Pengembangan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat. 

Sebuah mesin fotocopy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
Maret 2013 dan telah dicatat pada bulan Maret 2013. Dari Lampiran II 
tabel masa manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. 
Pada bulan Juli 2014 tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp 
2.000.000, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase 
realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 
10% dari harga perolehan. Dari Lampiran III tabel masa manfaat atas 
perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar 10% tidak 
menambah masa manfaat. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2013 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2013 + 5 tahun – 1  
2017 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Nilai pengembangan = 2.000.000 
Nilai perolehan setelah 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan + masa 
pengembangan 
20.000.000 + 2.000.000  
22.000.000 

Penyusutan pertahun = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
pengembangan/masuk manfaat 
22.000.000/5  
4.400.00 
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Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
berjalan 
tahun 2013 s/d tahun 2015  
3 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.400.000 * 3 tahun  
13.200.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 22.000.000  
CR Ekuitas   22.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 13.200.000  
CR Akumulasi penyusutan  13.200.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 4.400.000  
CR Akumulasi penyusutan  4.400.000 

11. Pengembangan… 
11. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat. 

Sebuah mesin fotocopy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
maret 2013. Dari Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut 
memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Juli 2015 mesin tersebut 
dikembangkan sebesar Rp 8.000.000,-. Berdasarkan penghitungan 
diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin 
tersebut adalah sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 tahun. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2013 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2013 + 5 tahun – 1  
2017 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2013 s/d tahun 2015  
3 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 * 3 tahun  
12.000.000 

 
Pengembangan pada bulan Juli 2015 menambah nilai Rp 8.000.000,- 
dan masa manfaat selama 1 tahun, maka : 
Sisa masa manfaat = 

 
 
= 
= 

masa manfaat – penyesuaian tahun 
penyusutan + penambahan masa 
manfaat 
5 tahun – 3 tahun + 1 tahun  
3 tahun 

Nilai buku = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan 
20.000.000 – 12.000.000  
8.000.000 
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Nilai pengembangan = 8.000.000 
Nilai buku setelah 
pengembangan 

= 
= 
= 

nilai buku + nilai pengembangan 
8.000.000 + 8.000.000  
16.000.000 

Penyusutan per tahun setelah 
pengembangan 

= 
 
= 
= 

nilai buku setelah 
pengembangan/sisa masa manfaat 
16.000.000/3  
5.333.334 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 28.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
CR Kas  8.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 12.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  12.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 5.333.334  
CR Akumulasi penyusutan  5.333.334 

 
12. Pengembangan yang berakibat perubahan pencatatan dari aset tetap 

ekstrakompatabel ke aset tetap.  
Sebuah bangunan pos jaga telah selesai dibangun pada bulam maret 
2009 dengan harga perolehan sebesar Rp 9.000.000,-. Masa manfaat 
dari aset tersebut adalah 50 tahun. Pada bulan mei 2015 ,aset tersebut 
dikembangkan(perluasan) sebesar Rp 12.000.000,-, tetapi penembangan 
tersebut tidak menambah masa manfaat. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2009 
Masa akhir manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2009 + 50 tahun – 1  
2058 

Nilai perolehan = 9.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
9.000.000/50  
180.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
=tahun 2009 s/d tahun 2015  
7 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
180.000 * 7 tahun  
1.260.000 

 
Pengembangan pada bulan Juli 2015 menambah nilai Rp 8.000.000,- 
dan masa manfaat selama 1 tahun, maka : 
Sisa masa manfaat = 

 
= 
= 

masa manfaat – penyesuaian tahun 
penyusutan  
50 tahun – 7 tahun  
43 tahun 

Nilai buku = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan 
9.000.000 – 1.260.000  
7.740.000 
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Nilai pengembangan = 12.000.000 
Nilai buku setelah 
pengembangan 

= 
= 
= 

nilai buku + nilai pengembangan 
7.740.000 + 12.000.000  
19.740.000 

Penyusutan per tahun setelah 
pengembangan 

= 
 
= 
= 

nilai buku setelah 
pengembangan/sisa masa manfaat 
19.740.000/43  
459.069 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 21.000.000  
CR Ekuitas   9.000.000 
CR Kas  12.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 1.260.000  
CR Akumulasi penyusutan  1.260.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 459.069  
CR Akumulasi penyusutan  459.069 

 
13. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat, dimana masa 

manfaatnya sudah habis. 
Sebuah perangkat computer seharga Rp 16.000.000,- dibeli ada bulan 
September 2011. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada 
bulan mei 2014 perangkat computer tersebut dikembangkan sebesar Rp 
4.800.000,-. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase 
realisasi belanja atas pengembangan computer tersebut adalah sebesar 
30% dari harga perolehannya. Dari Lampiran III tabel masa manfaat 
atas perbaikan, pengembangan atas computer sebesar 30% menambah 
masa manfaat selama 1 tahun. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2011 
Masa akhir manfaat = 4 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2011 + 4 tahun – 1  
2014 

Nilai perolehan = 16.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
16.000.000/4  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2011 s/d tahun 2014  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 *4  tahun  
16.000.000 

 
Pengembangan pada bulan Juli 2015 menambah nilai Rp 4.000.000,- 
dan masa manfaat selama 1 tahun, maka : 
Sisa masa manfaat = 

 
 
= 
= 

masa manfaat – penyesuaian tahun 
penyusutan + penambahan masa 
manfaat 
4 tahun – 4 tahun + 1 tahun  
1 tahun 
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Nilai buku = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan 
16.000.000 – 16.000.000  
0 

Nilai pengembangan = 4.800.000 
Nilai buku setelah 
pengembangan 

= 
= 
= 

nilai buku + nilai pengembangan 
0 + 4.800.000  
4.800.000 

Penyusutan per tahun setelah 
pengembangan 

= 
 
= 
= 

nilai buku setelah 
pengembangan/sisa masa manfaat 
4.800.000/1  
4.800.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.800.000  
CR Ekuitas   20.800.000 
CR Kas  4.800.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 

 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 4.800.000  
CR Akumulasi penyusutan  4.800.000 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Aset yang Disusutkan Telah Habis Masa Manfaatnya dan atau Bernilai 
Rp 0,- ) 

 
14. Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat, dimana 

akumulasi sisa manfaat dan penambahan masa manfaat melebihi 
Lampiran II tabel masa manfaat. 
Sebuah mesin fotocopy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
Februari 2014. Dari Lampiran II tabel masa manfaat, aset tersebut 
memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Oktober 2014, mesin 
tersebut dikembangkan sebesar Rp 8.000.000,-. Berdasarkan 
perhitungan diketahui bahwa persentase atas pengembangan mesin 
tersebut adalah sebesar 40% dari harga perolehannya. Dari Lampiran III 
tabel masa manfaat atas perbaikan, pengembangan atas alat kantor 
sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 tahun. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2014 
Masa manfaat = 

 
= 
= 

5 tahun + penambahan – masa 
manfaat  
5 tahun + 1 tahun  
6 tahun 
Dikarenakan masa manfaat 
melebihi masa manfaat menurut 
Lampiran II tabel masa manfaat, 
sehingga masa manfaat yang 
dijadikan acuan adalah masa 
manfaat menurut Lampiran II tabel 
masa manfaat yaitu 5 tahun. 

Masa akhir manfaat  = 
= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2014 + 5 tahun – 1  
2018 

Nilai perolehan = 20.000.000 
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Nilai pengembangan = 8.000.000 
Nilai perolehan setelah 
pengembangan 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan + nilai 
pengembangan 
20.000.000 + 8.000.000  
28.000.000 

Penyusutan per tahun = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
pengembangan/masa manfaat 
28.000.000/5  
5.600.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2014 s/d tahun 2015  
2 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
5.600.000 * 2 tahun  
11.200.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 28.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
CR Kas  8.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 11.200.000  
CR Akumulasi penyusutan  11.200.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 5.600.000  
CR Akumulasi penyusutan  5.600.000 

 
15. Koreksi perubahan nilai, dimana nilai koreksi lebih besar dari nilai 

sebelumnya. 
Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan 
harga Rp 2.500.000,-. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 
tahun. Pada bulan Agustus 2015 ditemukan dokumen kontraknya, 
ternyata senilai Rp 4.500.000,-, sehingga dikoreksi menjadi Rp 
4.500.000,-. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 2.500.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.500.000/5  
500.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
500.000 *4  tahun  
2.000.000 

Koreksi… 
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Koreksi nilai perolehan bulan Agustus 2015 menjadi Rp 4.500.000,-, 
maka akumulasi penyusutannya akan dihitung ulang untuk 
mengetahui akumulasi sesungguhnya. 

Nilai perolehan setelah 
penemuan kontrak  

= 4.500.000 

Penyusutan per tahun setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
koreksi/masa manfaat  
4.500.000/5  
900.000 

Akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun setelah 
koreksi * penyesuaian tahun 
penyusutan 
900.000 * 4 tahun  
3.600.000 

Penambahan pengurangan = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah kontrak – 
nilai perolehan  
4.500.000 – 2.500.000  
2.000.000 
 

Penambahan/pengurangan 
akumulasi penyusutan setelah 
koreksi 

= 
 
 
= 
= 

akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak – akumulasi 
penyusutan 
3.600.000 – 2.000.000 
1.600.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 4.500.000  
CR Ekuitas   4.500.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 3.600.000  
CR Akumulasi penyusutan  3.600.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 900.000  
CR Akumulasi penyusutan  900.000 

 
16. Koreksi perubahan nilai, dimana nilai koreksi lebih kecil dari nilai 

sebelumnya. 
Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan 
harga Rp 5.000.000,-. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 
tahun. Pada bulan November 2015 ditemukan dokumen kontraknya, 
ternyata senilai Rp 500.000,-, sehingga dikoreksi menjadi Rp 500.000,-. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 5.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
5.000.000/5  
1.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 
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Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
1.000.000 *4  tahun  
4.000.000 

 
Koreksi nilai perolehan bulan Agustus 2015 menjadi Rp 500.000,-, 
maka akumulasi penyusutannya akan dihitung ulang untuk 
mengetahui akumulasi sesungguhnya. 
Nilai perolehan setelah 
penemuan kontrak  

= 500.000 

Penyusutan per tahun setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
koreksi/masa manfaat  
500.000/5  
100.000 

Akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun setelah 
koreksi * penyesuaian tahun 
penyusutan 
1.000.000 * 4 tahun  
400.000 
 

Penambahan pengurangan = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah kontrak – 
nilai perolehan  
500.000 – 5.000.000  
(4.500.000) 

Penambahan/pengurangan 
akumulasi penyusutan setelah 
koreksi 

= 
 
 
= 
= 

akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak – akumulasi 
penyusutan 
400.000 – 4.000.000  
(3.600.000) 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Akumulasi 
Penyusutan) 
DR Peralatan dan mesin 4.500.000  
CR Ekuitas   4.500.000 
DR Ekuitas 3.600.000  
CR Akumulasi penyusutan  3.600.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya) 
DR Ekuitas (4.500.000)  
CR Peralatan dan mesin  (4.500.000) 
DR Akumulasi penyusutan (3.600.000)  
CR Ekuitas  (3.600.000) 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 900.000  
CR Akumulasi penyusutan  900.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan   
CR Akumulasi penyusutan 100.000 900.000 

 
17. Koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan pencatatan dari aset 

tetap ke aset tetap ekstrakompatabel.  
Sebuah mesin penghancur dibeli bulan Maret 2013 dengan harga Rp 
2.500.000,-. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan 
Mei 2015 ditemukan dokumen kontrak mesin penghancur tersebut, 
ternyata senilai Rp 250.000,-, sehingga dikoreksi menjadi Rp 250.000,-. 

Dari… 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2013 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2013 + 5 tahun – 1  
2017 

Nilai perolehan = 2.500.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.500.000/5  
500.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2013 s/d tahun 2015  
3 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
500.000 *3  tahun  
1.500.000 

 
Koreksi nilai perolehan bulan mei 2015 menjadi Rp 250.000,-, 
mengakibatkan aset tersebut dipindahkan ke aset tetap 
ekstrakompatabel, maka : 

Nilai perolehan setelah 
penemuan kontrak  

= 250.000 

Penyusutan per tahun setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
koreksi/masa manfaat  
250.000/5  
50.000 

Akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak 

= 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun setelah 
koreksi * penyesuaian tahun 
penyusutan 
50.000 * 4 tahun  
200.000 

Penambahan pengurangan = 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah kontrak – 
nilai perolehan  
250.000 – 250.000  
(2.250.000) 

Penambahan/pengurangan 
akumulasi penyusutan setelah 
koreksi 

= 
 
 
= 
= 

akumulasi penyusutan setelah 
penemuan kontrak – akumulasi 
penyusutan 
200.000 – 1.500.000  
(1.300.000) 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Akumulasi 
Penyusutan) 
DR Peralatan dan mesin 2.500.000  
CR Ekuitas   2.500.000 
DR Ekuitas 1.500.000  
CR Akumulasi penyusutan  1.500.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya dari Neraca, Hal Tersebut Dikarenakan Aset Tersebut 
Sekarang Dicatat sebagai Aset Tetap Ekstrakompatabel) 
DR Ekuitas 2.500.000  
CR Peralatan dan mesin  2.500.000 
DR Akumulasi penyusutan 1.500.000  
CR Ekuitas  1.500.000 
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1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali karena 
Dicatat sebagai Aset Tetap Ekstrakompatabel) 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Dicatat sebagai Aset Tetap Ekstrakompatabel) 

 
18. Koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan peralatan dari aset 

tetap ekstrakompatabel. 
Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan Maret 2013 dengan harga 
beli Rp 250.000,-. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. 
Pada bulan Mei 2015, ditemukan dokumen kontaknya, ternyata senilai 
Rp 750.000,-, sehingga dikoreksi menjadi Rp 750.000,-. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2013 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2013 + 5 tahun – 1  
2017 

Nilai perolehan = 250.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
250.000/5  
50.000 
 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2013 s/d tahun 2015  
3 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
250.000 *3 tahun 
150.000 

 
Koreksi nilai perolehan bulan Mei  2015 menjadi Rp 750.000,-, 
mengakibatkan aset tersebut dipindahkan ke aset tetap, maka : 
Nilai perolehan setelah koreksi  = 750.000 
Penyusutan per tahun setelah 
koreksi 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan setelah 
koreksi/masa manfaat  
750.000/5  
150.000 

Penyusutan tahun penyusutan 
setelah koreksi 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
tahun berjalan 
tahun 2013 s/d tahun 2015  
3 tahun 

Akumulasi penyusutan setelah 
koreksi 

= 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun setelah 
koreksi * penyesuaian tahun 
penyusutan setelah koreksi 
150.000 * 3 tahun  
450.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Mengeluarkan Aset) 
DR Peralatan dan mesin 250.000  
CR Ekuitas   250.000 
DR Ekuitas 250.000  
CR Akumulasi penyusutan  250.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset dan Akumulasi Penyusutan ke 
Dalam Neraca Dikarenakan Aset Tersebut Sekarang Dicatat sebagai 
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Aset Tetap) 
DR Peralatan dan mesin 750.000  
CR Ekuitas  750.000 
DR Ekuitas 450.000  
CR Akumulasi penyusutan  450.000 
1 Januari 2016 (Tidak Ada Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali 
karena Sebelumnya Dicatat sebagai Aset Tetap Ekstrakompatabel) 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 150.000  
CR             Akumulasi penyusutan   150.000 

 
19. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasikan ke aset 

lainnya-aset lain-lain (aset tetap rusak). 
Sebuah software (aset tidak berwujud) seharga Rp 70.000.000,- dibeli 
pada bulan September 2012. Set tersebut memiliki masa manfaat 7 
tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat 
dan direklasifikasikan ke aset lainnya-aset lain-lain (aset tetap rusak). 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 7 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 7 tahun – 1  
2018 

Nilai perolehan = 70.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
70.000.000/7  
10.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
10.000.000 *4  tahun  
40.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Tidak Berwujud Pertama 
Kali dan Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Software  70.000.000  
CR Ekuitas   70.000.000 
DR Ekuitas  40.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  40.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Untuk Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya dari Neraca, Dikarenakan Aset Tersebut Sekarang 
Dibukukan pada Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Rusak) 
DR Ekuitas 70.000.000  
CR Software   70.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 40.000.000  
CR Ekuitas   40.000.000 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Dicatat Sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Rusak) 

 
20. Aset tetap dalam kondisi hilang dan belum direklasifikasikan ke aset 

lainnya-aset lain-lain (aset tetap hilang). 
Sebuah… 
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Sebuah mesin fotocopy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada 
bulan Desember 2015 aset tersebut diketahui hilang, setelah 
sebelumnya dibuatkan surat keterangan hilang dari pihak yang 
berwajib. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 *4  tahun  
16.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Untuk Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya dari Neraca, Dikarenakan Aset Tersebut Sekarang 
Dibukukan pada Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Hilang) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas  20.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
DR Ekuitas 20.000.000  
CR           Software   20.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 16.000.000  
CR           Ekuitas   16.000.000 
31 Desember 2016 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 karena 
Dicatat Sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Hilang) 

 
21. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasi ke aset lainnya-

aset lain-lain (aset tetap rusak), kemudian diperbaiki sehingga kembali 
menjadi aset tetap. 
Sebuah printer laser jet seharga Rp 20.000.000,- di beli pada bulan 
September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada 
bulan November 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan 
direklasifikasikan ke aset lainnya – aset lain-lain (aset tetap rusak). 
Pada bulan November 2016 tersebut selesai diperbaiki dengan biaya 
sebesar Rp 3.000.000,-. Sehingga kembali menjadi aset tetap. 
 

Dari… 
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Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 *4  tahun  
16.000.000 

 

Perbaikan aset pada bulan November 2016 menambah nilai Rp 
3.000.000,- dan aset tersebut dicatat kembali menjadi aset tetap, maka 
: 
Penyesuaian tahun 
penyusutan setelah koreksi 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun 
penyusutan berjalan 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan setelah 
koreksi 

= 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
setelah koreksi 
4.000.000 * 4 tahun  
16.000.000 

Nilai buku = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan setelah koreksi 
20.000.000 – 16.000.000  
4.000.000 

Nilai perolehan = 3.000.000 
Nilai buku setelah perbaikan = 

= 
= 

nilai buku + nilai perbaikan 
4.000.000 + 3.000.000  
7.000.000 

Penyusutan per tahun = 
 
= 
= 

nilai buku setelah perbaikan/sisa 
masa manfaat 
7.000.000/1 tahun  
7.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal untuk Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya dari Neraca, Dikarenakan Aset Tersebut Sekarang 
Dibukukan pada Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Hilang) 
DR Ekuitas 20.000.000  
CR Software   20.000.000 
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DR Akumulasi penyusutan 16.000.000  
CR Ekuitas   16.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap dan Akumulasi 
Penyusutannya ke Dalam Neraca, Hal Tersebut Dikarenakan Aset 
Tersebut Sekarang Dilakukan pada Aset Tetap Kembali) 
DR Peralatan dan mesin 23.000.000  
CR Ekuitas  20.000.000 
CR Kas  3.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan 2016) 
DR Beban penyusutan 7.000.000  
CR Akumulasi penyusutan   7.000.000 

 
22. Aset tetap dalam kondisi hilang dan direklasifikasikan ke aset lainnya-

aset lain-lain (aset tetap hilang), kemudian aset tersebut ditemukan 
kembali dalam kondisi baik, sehingga aset tersebut akan dipergunakan 
kembali oleh SKPD pengguna.  
Sebuah mesin foto copy seharga Rp 20.000.000,- dibeli pada bulan 
September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada 
bulan November 2015 aset tersebut hilang dan direklasifikasikan ke 
aset lainnya-aset lain-lain (aset tetap hilang). Pada bulan November 
2016  aset tetap tersebut ditemukan kembali dalam kondisi baik dan 
akan di pergunakan kembali oleh SKPD pengguna. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa akhir manfaat = 5 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2012 + 5 tahun – 1  
2016 

Nilai perolehan = 20.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
20.000.000/5  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 *4  tahun  
16.000.000 

 
Perbaikan aset pada bulan November 2016 menambah nilai Rp 
3.000.000,- dan aset tersebut dicatat kembali menjadi aset tetap, maka 
: 
Tahun koreksi penyusutan = 

= 
= 

tahun perolehan s/d tahun berjalan 
tahun 2016 s/d tahun 2016  
1 tahun 

Koreksi akumulasi penyusutan  = 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
setelah koreksi 
4.000.000 * 1 tahun 
4.000.000 

 
Jurnal… 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal untuk Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya dari Neraca, Dikarenakan Aset Tersebut Sekarang 
Dibukukan pada Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Aset Tetap Hilang) 
DR Ekuitas 20.000.000  
CR Software   20.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 16.000.000  
CR Ekuitas   16.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap dan Akumulasi 
Penyusutannya ke Dalam Neraca, Hal Tersebut Dikarenakan Aset 
Tersebut Sekarang Dilakukan pada Aset Tetap Kembali) 
DR Peralatan dan mesin 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
DR Ekuitas 16.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  16.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan 2016) 
DR Beban penyusutan 4.000.000  
CR Akumulasi penyusutan   4.000.000 

 
23. Penghentian aset dalam pengguna operasi pemerintah (aset tetap dan 

aset tetap kemitraan dengan pihak ketiga). 
Sebuah rumah dinas seharga Rp 200.000.000,- dibeli pada bulan 
September 2004. Aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada 
bulan Maret 2015 aset tersebut dinyatakan sebagai aset tetap idle, 
karena sudah tidak digunakan selama 24 bulan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2004 
Masa akhir manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2004 + 50 tahun – 1  
2053 

Nilai perolehan = 200.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
200.000.000/50  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2004 s/d tahun 2015  
12 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000 *12  tahun  
48.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 200.000.000  
CR Ekuitas   200.000.000 
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DR Ekuitas 48.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  48.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Akumulasi 
Penyusutannya Menjadi Aset Tetap Idle dan Akumulasi 
Penyusutannya) 
DR Ekuitas 200.000.000  
CR Gedung dan bangunan  200.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 48.000.000  
CR Ekuitas   48.000.000 
DR Ekuitas tetap idle 200.000.000  
CR Ekuitas   200.000.000 

 
24. Pengguna kembali aset tetap yang dihentikan dari operasional (aset 

tetap idle dan aset tetap kemitraan dengan pihak ketiga). 
Sebuah rumah dinas seharga Rp 200.000.000,- dibeli pada bulan 
September 2004. Aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada 
bulan maret 2015 aset tersebut dinyatakan sebagai aset tetap idle 
karena sudah tidak digunakan selama 24 bulan sesuai ketentuan yang 
berlaku. Pada bulan November 2016 aset tersebut digunakan kembali 
untuk operasional pemerintah sehingga dicatat kembali menjadi aset 
tetap. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2004 
Masa akhir manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2004 + 50 tahun – 1  
2053 

Nilai perolehan = 200.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
200.000.000/50  
4.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2004 s/d tahun 2015  
12 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
4.000.000  * 12 tahun  
48.000.000 

 
Pada bulan November 2016, aset tersebut digunakan kembali, sehingga 
aset tersebut direklasifikasikan ke aset tetap, maka : 
Tahun koreksi penyusutan = 

= 
= 

tahun perolehan s/d tahun berjalan 
tahun 2016 s/d tahun 2016  
1 tahun 

Koreksi akumulasi penyusutan  = 
 
 
= 
= 

penyusutan per tahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
setelah koreksi 
4.000.000 * 1 tahun 
4.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 20.000.000  
CR Ekuitas   20.000.000 
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DR Ekuitas 48.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  48.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Akumulasi 
Penyusutannya Menjadi Aset Tetap Idle dan Akumulasi 
Penyusutannya) 
DR Ekuitas 200.000.000  
CR Gedung dan bangunan  200.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 48.000.000  
CR Ekuitas   48.000.000 
DR Aset tetap idle 200.000.000  
CR Ekuitas   200.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Reklasifikasi dari Aset Tetap Idle Menjadi Aset 
Tetap dan Akumulasi Penyusutan) 
DR Gedung dan bangunan 200.000.000  
CR Ekuitas   200.000.000 
DR Ekuitas 200.000.000  
CR Aset idle  200.000.000 
DR Ekuitas 48.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  48.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan 2016) 
DR Beban penyusutan 4.000.000  
CR Akumulasi penyusutan   4.000.000 

 
25. Transaksi pencatatan konstruksi dalam pengerjaan. 

Pada bulan September 2014 dilakukan pembayaran termin pertama 
untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp 
500.000.000,-. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan 
November 2015. 
 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Konstruksi dalam pengerjaan 500.000.000  
CR Ekuitas   500.000.000 
1 Januari 2016 (Tidak Ada Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama 
Kali) 
31 Desember 2015 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 Karena 
Tidak Dilakukan Penyusutan pada Konstruksi dalam Pengerjaan, 
Sehingga Tidak Ada Jurnal Penyusutan pada Akhit Tahun) 

 
26. Transaksi penyelesaian pembangunan dengan konstruksi dalam 

pengerjaan. 
Pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan biayanya sebesar Rp 
1.000.000.000,-. Pada bulan Juli 2015 dilakukan pembayaran termin 1 
untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp 
500.000.000,-. Selanjutnya pada bulan September 2015 dilakukan 
pembayaran termin 2 sebesar Rp 300.000.000,-. Kontrak pekerjaan 
tersebut berakhir pada bulan Desember 2015. Namun belum dilakukan 
serah terima gedung karena pekerjaan belum selesai maka laporan 
gedung menjadi konstruksi dalam pengerjaan. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2015 
Masa akhir manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2015 + 50 tahun – 1  
2064 
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Nilai perolehan = 
 
= 
= 

pembayaran termin 1 + pembayaran 
termin 2 
500.000.000 + 300.000.000  
800.000.000 

Penyusutan per tahun = 
= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
800.000.000/50  
16.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 

tidak disusutkan 

Akumulasi penyusutan = tidak disusutkan 
 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Konstruksi dalam Pengerjaan dan 
Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Konstruksi dalam pengerjaan 500.000.000  
CR Kas  500.000.000 
DR Konstruksi dalam pengerjaan 300.000.000  
CR Kas  300.000.000 
DR Gedung dan bangunan 800.000.000  
CR Konstruksi dalam pengerjaan  800.000.000 

 
27. Transaksi pengurangan aset tetap (pindah ke aset lainya, pengalihan 

status penggunaan, hibah). 
Sebuah kendaraan dinas seharga Rp 140.000.000,- diperoleh pada 
bulan Februari 2009. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, 
aset tersebut memiliki masa manfaat 7 tahun. Berdasarkan persetujuan 
pengelola barang aset tersebut dialihkan status pengguna ke SKPD lain 
dengan menerbitkan berita acara serah terima atas kendaraan dinas 
tersebut pada bulan Agustus 2015. 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2009 
Masa akhir manfaat = 7 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2009 + 7 tahun – 1  
2015 

Nilai perolehan = 140.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
140.000.000/7  
20.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2009 s/d tahun 2015  
7 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
20.000.000 *7 tahun  
140.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
SKPD Asal 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 140.000.000  
CR Ekuitas   140.000.000 
Desember 2015 (Jurnal Mengeluarkan Aset) 
DR Ekuitas 140.000.000  
CR Peralatan dan mesin  140.000.000 

SKPD… 



38 
 

SKPD Tujuan 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Peralatan dan mesin 140.000.000  
CR Ekuitas   140.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 140.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  140.000.000 
31 Desember 2015 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 Karena 
Aset yang Disusutkan Telah Habis Masa Manfaatnya dan atau Bernilai 
Rp 0,-) 

 
28. Transaksi pengurangan aset lainnya (penghapusan, pengalihan status 

pengunaan, hibah). 
Sebuah kendaraan dinas seharga Rp 210.000.000,- diperoleh pada 
bulan Februari 2009. Sesuai dengan Lampiran II tabel masa manfaat, 
aset tersebut memiliki masa manfaat selama 7 tahun. Pada bulan Maret 
2015 aset tersebut dinyatakan sebagai aset tetap idle karena sudah 
tidak digunakan selama 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Berdasarkan persetujuan pengelola barang pada bulan 
November 2015, aset tersebut dialihkan status pengguna ke SKPD lain 
dengan menerbitkan berita acara serah terima. 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2009 
Masa akhir manfaat = 7 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat –1 
tahun 2009 + 7 tahun – 1  
2015 

Nilai perolehan = 210.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
210.000.000/7  
30.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2009 s/d tahun 2015  
7 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
30.000.000 *7 tahun  
210.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali dan Jurnal 
Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 210.000.000  
CR Ekuitas   210.000.000 
DR Ekuitas 210.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  210.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Mengeluarkan Aset dan Akumulasi 
Penyusutannya) 
DR Ekuitas 210.000.000  
CR Peralatan dan mesin  210.000.000 
DR Akumulasi penyusutan 210.000.000  
CR Ekuitas   210.000.000 
Desember 2015 (Jurnal Reklasifikasi dari Aset Tetap Menjadi Aset Idle) 
DR Aset idle 210.000.000  
CR Ekuitas   210.000.000 
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Desember 2015 (Jurnal Pengalihan Aset karena Dialihkan Status 
Penggunanya ke SKPD Lain) 
DR Ekuitas 210.000.000  
CR Aset idle   210.000.000 

 
SKPD Tujuan 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali karena 
Pengalihan Status Penggunanya dari SKPD Asal) 
DR Peralatan dan mesin 210.000.000  
CR Ekuitas   210.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 210.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  210.000.000 
31 Desember 2015 (Tidak Ada Jurnal Penyusutan Tahun 2016 Karena 
Aset yang Disusutkan Telah Habis Masa Manfaatnya dan atau Bernilai 
Rp 0,-) 

 
29. Pemecahan aset. 

Sebuah gedung kantor selesai dibangun pada bulan Maret 2012, dengan 
nilai perolehan sebesar Rp 1.000.000.000,- Gedung tersebut memiliki 
masa manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. 
Gedung kantor tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan 
pembangunannya. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pemecahan aset 
yaitu gedung kantor permanen dengan nilai Rp 800.000.000,- dan 
elevator/lift dengan nilai Rp 200.000.000,-. 
a. Perhitungan pemecahan gedung kantor. 

Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2012 
Masa manfaat = 50 tahun 
Nilai perolehan = 800.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
800.000.000/50  
16.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
16.000.000 * 4 tahun  
64.000.000 

 
b. Perhitungan pemecahan elevator/lift. 

Dari ilustrasi di atas, maka : 
Masa manfaat = 10 tahun 
Nilai perolehan = 200.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
200.000.000/10  
20.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun sebelum 
penyusutan dimulai 
tahun 2012 s/d tahun 2015  
4 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
20.000.000 * 4 tahun 
80.000.000 

Jurnal… 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 1.000.000.000  
CR Ekuitas   1.000.000.000 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Reklasifikasi Keluar) 
DR Ekuitas 1.000.000.000  
CR Gedung dan bangunan  1.000.000.000 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Reklasifikasi Masuk Kembali) 
DR Gedung dan bangunan 800.000.000  
DR Elevator/lift 200.000.000  
CR Ekuitas  1.000.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 144.000.000  
CR Akumulasi penyusutan gedung  64.000.000.000 
CR Akumulasi penyusutan elevator  80.000.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 36.000.000  
CR Akumulasi penyusutan gedung  16.000.000 
CR Akumulasi penyusutan elevator  20.000.000 

 
30. Aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya kebijakan penyusutan aset 

tetap dan terjadi perbaikan. 
Sebuah gedung selesai dibangun pada bulan November 2011, dengan 
nilai perolehan Rp 2.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa 
manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat  selama 50 tahun. 
Gedung tersebut direnovasi tahun 2016, dengan nilai renovasi sebesar 
Rp 750.000.000,-. Renovasi yang dilakukan sesuai Lampiran III tabel 
masa manfaat atas perbaikan menambah masa manfaat/umur teknis 
selama 5 tahun (37,5% dari harga perolehan).  
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2011 
Masa  manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat -1 
tahun 2011 + 50 tahun – 1  
2060 

Nilai perolehan = 2.000.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.000.000.000/50  
40.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun 
sebelum penyusutan dimulai 
tahun 2011 s/d tahun 2015  
5 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
40.000.000 * 5 tahun  
200.000.000 

 
Renovasi pada tahun 2016 menambah nilai Rp 750.000.000,- dan masa 
manfaat selama 5 tahun, maka : 
 
Sisa masa manfaat = 

 
= 
= 

masa manfaat – masa penyusutan + 
penambahan masa manfaat  
50 tahun - 5 tahun + 5 tahun  
50 tahun 
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Nilai buku  = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan  
2.000.000.000 – 200.000.000  
1.800.000.000 

Nilai renovasi = 750.000.000 
Nilai buku setelah renovasi = 

= 
= 

nilai buku + nilai renovasi  
1.800.000.000 + 750.000.000 
2.550.000.000 

Penyusutan per tahun setelah 
renovasi 

= 
 
= 
= 

nilai buku setelah renovasi/sisa 
masa manfaat 
2.550.000.000/50  
51.000.000 

 
Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 2.000.000.000  
CR Ekuitas   2.000.000.000 
1 Januari 2016 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 200.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  200.000.00031  
31 Desember 2020 (Jurnal Renovasi Pencatatan Renovasi Aset) 
DR Gedung dan bangunan 750.000.000  
CR Kas  750.000.000 
31 Desember 2020 (Jurnal Penyusutan Tahun 2020) 
DR Beban penyusutan 51.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  51.000.000 

 
31. Aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya kebijakan penyusutan aset 

tetap dan terjadi perbaikan lebih dari satu kali. 
Sebuah gedung selesai dibangun pada bulan November 2011, dengan 
nilai perolehan adalah Rp 2.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki 
masa manfaat sesuai Lampiran II tabel masa manfaat selama 50 tahun. 
Gedung tersebut direnovasi pada tahun 2016, dengan nilai renovasi Rp 
750.000.000,-. Renovasi yang dilakukan tersebut sesuai Lampiran III 
tabel masa manfaat atas perbaikan masa manfaat atas perbaikan 
menambah umur teknis sejumlah 5 tahun (37,5% dari harga 
perolehan). Pada tahun 2021 gedung tersebut direnovasi kembali 
dengan nilai renovasi sebesar Rp 1.100.000.000,-. Renovasi yang 
dilakukan tersebut disesuaikan tersebut sesuai Lampiran III tabel masa 
manfaat akibat perbaikan menambah masa manfaat/umur teknis 
sejumlah 10 tahun (55% dari harga perolehan). 
 
Dari ilustrasi di atas, maka : 
Tahun perolehan  = 2011 
Masa  manfaat = 50 tahun 
Masa akhir manfaat  = 

= 
= 

tahun perolehan + masa manfaat -1 
tahun 2011 + 50 tahun -1  
2060 

Nilai perolehan = 2.000.000.000 
Penyusutan per tahun = 

= 
= 

nilai perolehan/masa manfaat 
2.000.000.000/50  
40.000.000 

Penyesuaian tahun 
penyusutan 

= 
 
= 
= 

tahun perolehan s/d tahun 
sebelum penyusutan dimulai 
tahun 2011 s/d tahun 2015  
5 tahun 
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Akumulasi penyusutan = 
 
= 
= 

penyusutan pertahun * 
penyesuaian tahun penyusutan 
40.000.000 * 5 tahun  
200.000.000 

 
 
Renovasi I pada tahun 2016 menambah nilai Rp 750.000.000,- dan 
masa manfaat selama 5 tahun, maka : 
Sisa masa manfaat = 

 
= 
= 

masa manfaat – masa penyusutan 
+ penambahan masa manfaat  
50 tahun - 5 tahun + 5 tahun  
50 tahun 

Nilai buku  = 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan  
2.000.000.000 – 200.000.000  
1.800.000.000 

Nilai renovasi = 750.000.000 
Nilai buku setelah renovasi = 

= 
= 

nilai buku + nilai renovasi  
1.800.000.000 + 750.000.000 
2.550.000.000 

Penyusutan per tahun setelah 
renovasi 

= 
 
= 
= 

nilai buku setelah renovasi/sisa 
masa manfaat 
2.550.000.000/50  
51.000.000 

 
Renovasi II pada tahun 2026 menambah nilai Rp 1.100.000.000,- masa 
manfaat selama 10 tahun, maka : 
Masa penyusutan s/d tahun 
renovasi II 

= 
 
= 
= 

tahun renovasi I s/d tahun 
renovasi II 
tahun 2016 s/d tahun 2026   
11 tahun 

Sisa masa manfaat = 
 
 
= 
= 

masa manfaat setelah renovasi I – 
masa manfaat penyusutan + 
penambahan masa manfaat 
50 tahun – 11 tahun + 10 tahun  
49 tahun 

Akumulasi penyusutan = 
= 

51.000.000 * 11  
561.000.000 

Nilai buku bangunan sebelum 
renovasi II 

= 
 
= 
= 

nilai perolehan – akumulasi 
penyusutan s/d tahun 2029 
2.750.000.000 – 761.000.000  
1.989.000.000 

Nilai renovasi II = 1.100.000.000 
Nilai yang disusutkan setelah 
renovasi II 

= 
 
= 
= 

nilai buku sebelum renovasi II + 
nilai renovasi II 
1.989.000.000 + 1.100.000.000  
3.089.000.000 

Penyusutan per tahun mulai 
renovasi II 

= 
 
= 
= 

nilai yang disusutkan setelah 
pengembangan/sisa masa manfaat 
3.089.000.000/49  
63.040.816 
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Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Desember 2015 (Jurnal Pencatatan Aset Tetap Pertama Kali) 
DR Gedung dan bangunan 2.000.000.000  
CR Ekuitas   2.000.000.000 
1 Januari 2015 (Jurnal Pencatatan Penyusutan Pertama Kali) 
DR Ekuitas 200.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  200.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Pencatatan Aset Renovasi I) 
DR Gedung dan bangunan 750.000.000  
CR Kas  750.000.000 
31 Desember 2016 (Jurnal Penyusutan Tahun 2016) 
DR Beban penyusutan 51.000.000  
CR Akumulasi penyusutan  51.000.000 
31 Desember 2026 (Jurnal Pencatatan Aset Renovasi II) 
DR Gedung dan bangunan 1.100.000.000  
CR Kas  1.100.000.000 
31 Desember 2026 (Jurnal Penyusutan Tahun 2026) 
DR Beban penyusutan 63.040.816  
CR Akumulasi penyusutan  63.040.816 

 

BAB III 
PENYAJIAN PENYUSUTAN 

I. PRINSIP UMUM 
Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan 

menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca 
menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap, 
sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dan potensi manfaat yang 
masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. 

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan 
nilai aset tetap dalam neraca sebagian adalah sebagai berikut : 

 
Tanah 120.000.000.000 
Peralatan dan mesin 4.000.000.000 
Gedung dan bangunan 35.000.000.000 
Jalan,irigasi dan jaringan 12.758.000.000 
Aset tetap lainnya 1.656.000.000 
Akumulasi penyusutan (2.430.000.000) 
Nilai buku aset 50.984.500.000 
Konstruksi dalam pengerjaan 4.300.000.000 
Nilai buku 175.284.500.000 

 
Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku 

keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan 
akumulasi serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam catatan atas 
laporan keuangan (CaLK). 

Dari ilustrasi neraca di atas, tampak bahwa tabah dan konstruksi 
dalam pengerjaan (KDP) tidak disusutkan. Diluar itu, seluruh aset tetap 
disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.430.000.000,- 
dan nilai buku sebesar Rp 50.984.500.000.000,-. 
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II. PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN DI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN 
KEUANGAN 

Dalam paragraf 79 PSAP 07 yang harus diungkapkan dalam laporan 
keuangan adalah : 
1. Nilai penyusutan; 
2. Metode penyusutan yang digunakan; 
3. Masa manfaat yang digunakan; 
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. 

 
Keempat hal diatas harus disajikan dan diungkapkan dalam neraca 

dan catatan atas laporan keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Nilai penyusutan 

Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang menjadi obyek 
penyusutan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 
Berikut ini merupakan contoh tentang pengungkapan nilai yang dapat 
disusutkan dalam neraca atas laporan keuangan. 
Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang menjadi objek 
penyusutan dibagi menjadi 2 yaitu : 
a. Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh sampai 

dengan 31 Desember 2015. 
b. Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh setelah 

31 Desember 2015, merupakan niai perolehan. Dalam hal ini, jika 
nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang 
merupakan nilai estimasi. 
Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat 
penambahan kualitas dan masa manfaat aset tetap yang memenuhi 
kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), maka penambahan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang 
dapat disusutkan. 

2. Metode penyusutan yang digunakan. 
Yang diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah 
kebijakan yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan 
perubahannya. 
Berikut ini merupakan ontoh mengenai uraian penetapan metode 
penyusutan dalam catatan atas laporan keuangan : 
Penyusutan seluruh barang milik daerah berupa aset tetap yang menjadi 
obyek penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. 

3. Masa manfaat yang digunakan. 
Masa manfaat atas aset tetap berupa aset tetap yang digunakan dalam 
rangka penyusutan dijelaskan dalam catatan atas laporan 
keuangan,sebagai berikut : 
Masa manfaat atas aset tetap berupa aset tetap dalam rangka penerapan 
penyusutan mengacu pada Lampiran II tabel masa manfaat dam 
Lampiran III tabel masa manfaat atas perbaikan. 

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. 
Dalam rangka pengungkapan secara penuh, didalam catatan atas 
laporan keuangan juga dapat dimuat pengungkapan penyusutan aset 
tetap guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan 
dan nilai buku atas aset tetap tersebut. Terkait hal tersebut, di dalam 
catatan atas laporan keuangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan dan 

nilai buku aset tetap berupa aset tetap per kode barang, dengan 
mengacu pada laporan penyusutan dari laporan barang pengguna; 

b. Penyajian atas nilai bruto, akumulasi penyusutan nilai dan nilai 
buku atas aset tetap berupa aset tetap dikompilasi per akun neraca.  
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Berikut ini merupakan contoh mengenai penyajian penyusutan per 
akun neraca : 

 
Tanah 120.000.000.000
Peralatan dan mesin 4.000.000.000
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin                                       
(200.000.000) 
Gedung dan bangunan 35.000.000.000
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 
(500.000.000) 
Jalan, irigasi dan jaringan 12.758.000.000
Akumulasi penyusutan jalan,irigasi dan 
jaringan                                     
(750.000.000) 
Aset tetap lainnya 1.556.000.000
Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya (1.500.000)
Nilai buku aset 51.963.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan 4.300.000.000
Total aset tetap 176.263.000.000
Aset lainnya-aset tetap kemitraan 20.000.000.000
Akumulasi penyusutan aset lainnya- 
Aset tetap kemitraan 

(1.000.000.000)

Aset lain-lain-aset tetap idle 15.000.000.000
Akumulasi penyusutan aset lain-lain-                         
Aset tetap idle 

(1.000.000.000)

Total aset tetap lainnya 32.000.000.000
Total aset 209.263.000.000

 
  
            
  

       BUPATI KARO, 
 
 
 
 
TERKELIN BRAHMANA 

                      


