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Menurut PSAK 16, definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selain itu,
aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang material. Aset yang termasuk dalam aset tetap
antara lain tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan
Sesuai Kemenkes No. 1981 tahun 2010 aset tetap dicatat dengan model biaya. Pada awal
pengakuannya, aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya yaitu sebesar harga beli aset
dikurangi potongan-potongan pembelian ditambah biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh
aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan.
Komponen biaya yang bisa masuk ke dalam harga perolehan aset :
1. Biaya persiapan tempat
Biaya persiapan tempat yang dimaksud adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai tempat
tersebut siap dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan.
1. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
Biaya pengiriman dan bongkar muat biasanya dilakukan jika pembelian aset dilakukan diluar kota
atau via online yang membutuhkan pengiriman sehingga biaya pengiriman dan bongkar muat
tersebut dapat diakui sebagai harga perolehan.
1. Biaya pemasangan (installation cost)
Biaya pemasangan harus diaukui sebagai harga perolehan aset karena pemasangan / instalasi
oleh tenaga ahli perlu dilakukan agar aset tersebut dapat digunakan.
1. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur biasanya dikeluarkan pada saat akan membuat
sendiri aset (gedung) yang tentunya membutuhkan desain dari arsitek / insinyur dalam
pembangunannya.
1. Biaya konstruksi
Biaya konstruksi ada ketika aset yang akan dibeli / diperoleh memerlukan pembangunan ulang
atau memang aset diperoleh dari membangun sendiri.
1. Biaya untuk sosialisasi operasional bagaimana cara menggunakan aset baru
Perlunya sosialisasi untuk pengoperasian aset baru kepada karyawan agar aset tersebut dapat
dioperasikan dengan baik dan benar, biasanya aset yang memerlukan sosialisasi pengoperasian
adalah mesin, alat-alat kedokteran, alat laboratorium dan lain-lain.
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