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Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:
1. Nilai barang modal dari setiap sektor.
2. Data usia pakai setiap jenis barang modal menurut sektor usaha.
3. Nilai penyusutan setiap jenis barang modal menurut sektor usaha.
Dasar Hukum :
1. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan UU No. 16 tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun1997 tentang Statistik, pasal 21.
3. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan
statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik).
5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan
analisis dan perumusan kebijakan ekonomi
Batas Waktu Pengisian :
Mohon lengkapi informasi yang dibutuhkan dan kirimkan ke BPS selambat-lambatnya bulan Mei 2014
Layanan Informasi :
Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :
BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri
Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233
Contact Person
Mufti Swaghara,Dyah Sundari, Aisah
BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5Fax: (021) 3857046
e-mail: mufti@bps.go.idatau sundari@bps.go.id.
Homepage : http://www.bps.go.id

DEFINISI
Stok Kapital adalah persediaan barang modal pada saat tertentu karena adanya proses akumulasi
penambahan, pengurangan dan penyusutan barang modal dalam jangka waktu yang relatif panjang. Pada
umumnya pencatatan atau penilaian dilakukan pada akhir tahun penghitungan.
Stok Kapital merupakan indikator kapasitas produksi dari suatu negara yang menggambarkan nilai
barang modal pada keadaan satu saat tertentu.
Nomor Urut Sampel
Cara pemberian nomor urut sampel (NUS) sbb:
1. Digit pertama & kedua adalah nomor urut propinsi sampel diisi petugas BPS Provinsi (Aceh=01,
Sumut=02, Riau=03, Kep. Riau=04, Jambi=05, Sumsel=06, Bengkulu=07, Lampung=08, Jabar=09,
Jateng=10, Jatim=11, Banten=12, Bali=13, NTB=14, Kalbar=15, Kalteng=16, Kaltim=17, Sulut=18,
Sulsel=19, Maluku=20).
2. Dua Digit berikutnya secara unik merupakan nomor urut sampel pada setiap provinsi (01 s.d. 99)
diisi petugas BPS Pusat.
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum perusahaan yang dicacah.
Rincian 1. Isikan nama provinsi.
Rincian 2. Isikan nama perusahaan dengan lengkap dan jelas.
Rincian 3. Isikan alamat perusahaan beserta nomor telepon.
a. Alamat lengkap kantor beserta nomor telepon.
b. Bila perusahaan mempunyai kantor pusat, maka isilah alamat lengkap kantor pusat
beserta nomor telepon.
BLOK II. KETERANGAN UMUM
Pada blok ini ditanyakan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, tahun dimulainya
kegiatan usaha, dan status badan hukum/usaha perusahaan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha disini
adalah kegiatan usaha yang utama, artinya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan
output/pendapatan perusahaan paling besar diantara beberapa jenis kegiatan yang tergabung dalam
suatu perusahaan.
Rincian 1. Isikan kegiatan usaha utama perusahaan pada periode pencacahan sesuai dengan sektor PDRB
(1 sd 9), kecuali untuk industri pengolahan kode lebih rinci, yaitu 31, 32, 321 sd 329 (lihat hal. 10).
Ket. 1: Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan
2: Pertambangan dan penggalian
6: Perdagangan, hotel & restoran
3: Industri pengolahan (lihat hal. 10)
7: Pengangkutan dan komunikasi
4: Listrik, gas & air minum
8: Keuangan, real estate & jasa perusahaan
5: Bangunan
9: Jasa-jasa
Rincian 2. Isikan tahun pertama perusahaan berproduksi.
Rincian 3. Pilih bentuk badan hukum perusahaan pada tahun 2013
Rincian 4. Pilih Status Kepemilikan Modal Utama Perusahaan pada saat ini, sesuai dengan pemilik modal
yang memiliki saham lebih dari 50 persen. Bila responden merupakan kantor pemerintah, maka
pertanyaan 3 sampai dengan 6 tidak perlu diisi, dilanjutkan ke Blok III. Sampel kantor pemerintah
maksimal 4 instansi.
Rincian 5. Isikan nilai produksi/output perusahaan pada tahun 2012 dan 2013 baik yang berasal dari
kegiatan utama maupun kegiatan lainnya. Khusus untuk sektor perdagangan, nilai produksi adalah
margin perdagangan yaitu selisih nilai jual dan nilai beli.
Rincian 6. Isikan nilai aset pada akhir tahun 2013.
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BLOK I. KETERANGAN TEMPAT
1. Propinsi
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
a. Alamat Kantor & No. Telepon

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

b. Alamat Kantor Pusat & No. Telepon

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

BLOK II. KETERANGAN UMUM
1. Kegiatan Usaha Yang Dilakukan :
Tahun 2012

……………………………………………

Tahun 2013

……………………………………………

2. Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

………………

3. Bentuk Badan Hukum/Usaha Perusahaan
1-PT

2-CV /NV

3- Firma

4- Lainnya …………… (sebutkan)

4. Status kepemilikan Modal
1- BUMN/D

2- Swasta Nasional

3- Swasta Asing

5. Nilai Produksi /Output (juta Rp) :
Tahun 2012

………………………………

Tahun 2013

………………………………

6. Nilai Aset (juta Rp) Tahun 2013 :

………………………………
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BLOK III. ASAL BARANG, METODE PENYUSUTAN, DAN USIA PAKAI AKTIVA TETAP
Rincian Barang Modal (1). dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar antara lain konstruksi, mesin,
transportasi, cultivated biological resources, produk kekayaan intelektual, biaya pengalihan
kepemilikan non produced asset dan barang modal lainnya. Untuk rincian jenis barang modal yang
lebih lengkap dapat dilihat pada halaman 6 dan 8.
Barang Modal adalah salah satu faktor produksi dalam bentuk barang atau peralatan, bukan untuk
tujuan dikonsumsi. Umumnya umur pemakaian lebih dari satu tahun (durable goods) dan nilainya relatif
mahal, digunakan dalam proses produksi secara terus menerus (repeatedly) dan berkesinambungan
(continously), baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kolom (2). Perkiraan rata-rata usia pakai barang modal;
Usia pakai barang modal adalah lama waktu pakai barang modal pertama kali hingga tidak dapat
digunakan kembali pada proses produksi secara normal. Misalnya : usia pakai jalan secara normal 10
tahun, namun ketika dilintasi banyak truk 2 tahun sudah rusak. Usia pakai yang dituliskan tetap 10
tahun.
Kolom(3). Metode Penyusutan;
Penyusutan terjadi akibat digunakannya barang modal dalam proses produksi secara normal. Umumnya
perusahaan mengalokasikan penyusutan secara rutin setiap tahun sebagai biaya penggantian pembelian
barang modal (investasi). Kerusakan dan kehilangan barang modal akibat bencana alam dan pencurian
tidak dicatat sebagai penyusutan. Ada beberapa metode yang digunakan al : metode garis lurus, metode
unit produksi, dll.
Kolom (4). Persentase Penyusutan;
Pada umumnya perusahaan yang mempunyai pembukuan yang baik telah memperkirakan usia pakai
barang modal, sehingga perkiraan persentase penyusutan telah dapat ditentukan.
Kolom (5). Tahun dibangun/dibelinya barang modal;
Kolom ini mencatat tahun pembelian barang modal. Jika lebih dari satu dan pembelian terjadi pada
tahun yang berbeda, maka tahun yang dicatat adalah pada saat pembelian/penambahan barang dengan
volume terbanyak. Untuk bangunan yang dibangun sendiri, jika sudah selesai, yang dicatat adalah tahun
selesainya dibangun, namun jika belum selesai, yang dicatat adalah tahun sekarang.
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BLOK III. ASAL BARANG, PENYUSUTAN DAN USIA PAKAI AKTIVA TETAP
TAHUN 2013

A.
1
2
3
4
5
6
7
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4
5
6
D.
1
2
3
E.
1
2
3
4
5
F.
1
2
G.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rincian Barang Modal

Perkiraan
Rata-rata
Usia Pakai

Metode

Persentase

Tahun
dibangun/
pembelian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Konstruksi
Bangunan Tempat Tinggal
Bangunan Bukan Tempat Tinggal
Prasarana Pertanian
Jalan, Jembatan & Pelabuhan
Instalasi Listrik, Air, Gas & Telepon
Instalasi Pipa Gas & Minyak
Konstruksi Lainnya

Mesin
Mesin Penggerak Mula
Mesin dan Perlengkapannya
Mesin Pengolah Data dan Komputer
Peralatan Informasi & Telekomunikasi
Peralatan Elektronik
Mesin lainnya

Transportasi
Kendaraan bermotor roda 2 & 3
Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
Kereta api
Kapal laut
Pesawat terbang
Kendaraan & Alat angkut lainnya

Cultivated Biological Resources
Ternak besar
Ternak kecil
Tumbuhan menghasilkan

Produk Kekayaan Intelektual
Riset & Pengembangan
Eksplorasi & Evaluasi Mineral
Software Komputer & Database
Hiburan, Literatur & Karya Artistik Asli
Produk Kekayaan Intelektual Lainnya

Biaya Pengalihan Kepemilikan
Non Produced Asset
Sumber Daya Alam
Contract Lease & Lisensi

Lainnya
Barang dari kayu, rotan & bambu
Peralatan dari logam
Barang dari kain & kulit
Peralatan kedokteran & kesehatan
Peralatan laboratorium, instrumen
optik & alat ukur
Alat musik & peralatan studio
Barang berharga (Valuables)
Lainnya
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Penyusutan

BLOK IVa dan IVb NILAI PEROLEHAN AKTIVA TETAP
Blok ini mencatat nilai perolehan aktiva tetap/barang modal berdasarkan nilai pada periode akuntansi.
Penambahan aktiva tetap perusahaan diperoleh dari pembelian, transfer masuk, dan dibuat sendiri. Nilai
penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang
modal atau aktiva tetap pada satu periode akuntansi.
Pengurangan barang modal terjadi karena adanya penjualan dan atau transfer kepada pihak lain.
Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:
A. Kontruksi; terdiri dari:
1. Bangunan tempat tinggal; terdiri dari penyiapan lahan tempat tinggal, konstruksi gedung tempat tinggal,
serta instalasi perlengkapan bangunan tempat tinggal.
2. Bangunan bukan tempat tinggal; terdiri dari penyiapan lahan, konstruksi, dan instalasi bangunan. Jenisjenis bangunan bukan tempat tinggal antara lain: gedung perkantoran, bangunan industri, gedung pusat
perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan
bangunan untuk rekreasi.
3. Prasarana Pertanian; Meliputi bangunan yang digunakan untuk menunjang pertanian seperti bangunan
pengairan
4. Jalan & Jembatan; Terdiri dari bangunan jalan raya, jalan kereta api, jembatan, tanggul, landasan pesawat,
dan bangunan dermaga.
5. Instalasi Listrik, Air, Gas & Komunikasi; Meliputi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan
air bersih, air limbah dan drainase, bangunan elektrikal, kontruksi telekomunikasi, sarana bantu navigasi
laut dan rambu sungai, kontruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi
kereta api, kontruksi sentral telekomunikasi, kontruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pembuatan/
pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi laut dan sungai, instalasi
navigasi udara, intalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya,
dan instalasi telekomunikasi.
6. Instalasi Pipa Gas dan Minyak; Meliputi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan minyak &
gas.
7. Konstruksi lainnya; terdiri dari pengerukan sungai, pembuatan taman kota, instalasi meteorologi dan
geofisika, mercusuar, konstruksi pengeboran lepas pantai, dan lainnya.
B. Mesin; terdiri dari:
1. Mesin pembangkit & penggerak mula ; Meliputi mesin motor penggerak mula seperti mesin uap, turbin
gas, turbin air, motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/ alkohol, motor
listrik, mesin pengubah arus, mesin pengubah tegangan, generator, dan sejenisnya,.
2. Mesin dan perlengkapannya; mesin untuk industri dan produksi, mesin pertanian, mesin-mesin untuk
industri, mesin cetak, mesin penjilidan, mesin fotocopy, mesin pengolahan dan pengerjaan kayu, mesin
metalurgi, mesin untuk pertambangan, penggalian dan kontruksi, dll.
3. Mesin pengolah data dan komputer:komputer, laptop, notebook, mesin hitung elektronik, PDA, keyboard,
scanner, printer, badge reader, card reader dan sejenisnya.
4. Peralatan informasi dan telekomunikasi;meliputi televisi, video, digital kamera, radio, telepon,
handphone, pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay
transmitter, peralatan faksimili, dan berbagai alat transmisi lainnya.
5. Peralatan elektronik; terdiri dari berbagai peralatan listrik untuk rumahtangga dan peralatan kedokteran.
6. Mesin lainnya;
C. Transportasi; terdiri dari;
1. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3; misal: motor, bemo, bajai, dsb.
2. Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih; meliputi kendaraan untuk penumpang maupun untuk industri.
3. Kereta api, termasuk juga kereta api yang tidak mengangkut penumpang.
4. Kapal laut; terdiri dari bermacam-macam kapal dan perahu baik yang bermotor maupun tidak.
5. Pesawat terbang; termasuk helikopter, pesawat penumpang dan barang.
6. Kendaraan dan alat angkut lainnya; mencakup sepeda dan becak, troley, gerobak, delman, kereta dorong.
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BLOK IVa. NILAI PEROLEHAN AKTIVA TETAP SELAMA TAHUN 2012 (Juta Rupiah)
Transaksi Selama 2012
Rincian Barang
(1)

A.
1
2
3
4
5
6
7
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4
5
6
D.
1
2
3
E.
1
2
3
4
5
F.
1
2
G.
1
2
3
4
5
6
7
8

(2)

01-Jan-12
(3)

Konstruksi
Bangunan Tempat Tinggal
Bangunan Bukan Tempat Tinggal
Prasarana Pertanian
Jalan, Jembatan & Pelabuhan
Instalasi Listrik, Air, Gas & Telepon
Instalasi Pipa Gas & Minyak
Konstruksi Lainnya
Mesin
Mesin Penggerak Mula
Mesin dan Perlengkapannya
Mesin Pengolah Data dan Komputer
Peralatan Informasi & Telekmn
Peralatan Elektronik
Mesin lainnya
Transportasi
Kendaraan bermotor roda 2 & 3
Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
Kereta api
Kapal laut
Pesawat terbang
Kendaraan & Alat angkut lainnya
Cultivated Biological Resources
Ternak besar
Ternak kecil
Tumbuhan menghasilkan
Produk Kekayaan Intelektual
Riset & Pengembangan
Eksplorasi & Evaluasi Mineral
Software Komputer & Database
Hiburan, Literatur & Karya Art. Asli
Produk Kekayaan Intelektual Lainnya
Biaya Pengalihan Kepemilikan Non
Produced Asset
Sumber Daya Alam
Contract Lease & Lisensi
Lainnya
Barang dari kayu, rotan & bambu
Peralatan dari logam
Barang dari kain & kulit
Peralatan kedokteran & kesehatan
Peralatan laboratorium, instrumen
optik & alat ukur
Alat musik & peralatan studio
Barang berharga (Valuables)
Lainnya
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Penambahan

Pengurangan

(4)

(6)

D. Cultivated Biological Asset; terdiri dari:
1. Ternak besar: sapi perah, sapi induk, kambing, kuda, dsb.
2. Ternak kecil ; ayam induk, ayam petelur, dsb.
3. Tumbuhan menghasilkan: karet, kelapa sawit, tanaman buah-buahan, dsb.
E. Produk Kekayaan Intelektual : dinilai berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak atas
penggunaannya.
1. Riset dan pengembangan ; kegiatan kreatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menggunakan
pengetahuan ini untuk mengembangkan produk serta menemukan produk baru, termasuk improvisasi dan
peningkatan kualitas produk, atau menemukan dan mengembangkan proses produksi atau proses produksi
yang lebih efisien. Hasil dari riset & pengembangan berupa hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang,
dsb. (Yang dimasukkan sebagai PMTB adalah biaya pembuatan hak cipta, hak paten dll )
a. Hak cipta adalah yang diberikan oleh pemerintah/ instansi yang berwenang kepada pengarang,
pencipta lagu, musik, barang-barang seni dan lainnya untuk mempublikasikan, menerbitkan,
mengawasi, dan mengkomersilkan hak ciptanya. Hak cipta umumnya diberikan untuk jangka
waktu 28 tahun.
b. Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah/ instansi yang berwenang kepada
pemegangnya untuk menggunakan, mengawasi, dan mengkomersilkannya hasil temuannya. Hak
paten secara umum diberikan untuk jangka waktu 17 tahun. Apabila hak paten diperoleh dengan
cara membeli, maka dicatat sebesar harga perolehannya. Apabila diperoleh melalui riset dan
penelitian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, maka harga perolehan terdiri dari semua biaya
untuk penelitian tersebut, biaya pendaftaran, dan honor pengacara.
c. Waralaba: Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik
merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis
dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.
d. Merek dagang : merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barangbarang sejenis lainnya.
2. Eksplorasi dan evaluasi mineral; hak atas penambangan minyak, gas bumi, dan mineral nonmigas.
3. Software komputer dan database ; software komputer terdiri dari program komputer, deskripsi program
dan bahan-bahan pendukung untuk sistem dan aplikasi software. Database terdiri dari file data yang
disusun sedemikian rupa untuk memudahkan akses penggunaan data yang efektif. Database dapat
dikembangkan secara eksklusif untuk digunakan sendiri atau untuk dijual dengan cara lisensi untuk
mendapat informasi yang terkandung didalamnya.
4. Hiburan, literatur dan karya artistik asli ; terdiri dari original film, rekaman suara, manuskrip, kaset.
Disamping itu juga termasuk pertunjukan drama, radio, program televisi, pertunjukkan musik,
pertandingan olahraga, karya sastra dan seni.
5. Produk kekayaan intelektual lainnya
F. Lainnya; terdiri dari:
1. Barang-barang dari kayu, rotan, dan bambu: furnitur, perlengkapan rumahtangga, alat pertanian, dsb.
2. Peralatan dari logam; lemari dan rak dari logam, perlengkapan pertanian dari logam, perlengkapan rt, dll.
3. Barang-barang dari kain dan kulit; permadani, sepatu kulit, dsb.
4. Peralatan kedokteran dan kesehatan; mencakup perlengkapan kedokteran & kesehatan (tanpa listrik)
,pemeriksaan kesehatan, meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan atau tanpa peralatan mekanik,
kursi untuk perawatan gigi, peralatan tes mata, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, peralatan pernapasan
buatan, dan lain-lain.
5. Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur; meliputi mikroskop, pesawat pengatur
elektronik otomatis, radio kontrol dan instrumen navigasi, teropong, periskop, teleskop, kamera untuk
pengukuran udara, dll.
6. Alat musik dan peralatan studio; meliputi alat-alat musik baik yang tradisional (seperti: kolintang,
angklung, rebab, dsb) maupun modern (seperti: piano, gitar, drum set, dsb).
7. Barang berharga (Valuables); adalah barang berharga yang disimpan dengan tujuan agar nilainya
meningkat atau yang digunakan sebagai alternatif investasi. Tidak digunakan sebagai barang antara atau
barang konsumsi. Khusus untuk kategori ini tidak mempunyai umur pakai dan penyusutan. Contoh
barang berharga: logam mulia, batu mulia, barang-barang antik, dsb.
8. Lainnya; peralatan olahraga, barang-barang dari mineral nonlogam, barang-barang dari plastik, dsb.
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BLOK IVb. NILAI PEROLEHAN AKTIVA TETAP SELAMA TAHUN 2013 (Juta Rupiah)
Transaksi Selama 2013
Rincian Barang
(1)

A.
1
2
3
4
5
6
7
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4
5
6
D.
1
2
3
E.
1
2
3
4
5
F.
1
2
G.
1
2
3
4
5
6
7
8

(2)

01-Jan-13
(3)

Konstruksi
Bangunan Tempat Tinggal
Bangunan Bukan Tempat Tinggal
Prasarana Pertanian
Jalan, Jembatan & Pelabuhan
Instalasi Listrik, Air, Gas & Telepon
Instalasi Pipa Gas & Minyak
Konstruksi Lainnya
Mesin
Mesin Penggerak Mula
Mesin dan Perlengkapannya
Mesin Pengolah Data dan Komputer
Peralatan Informasi & Telekmn
Peralatan Elektronik
Mesin lainnya
Transportasi
Kendaraan bermotor roda 2 & 3
Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
Kereta api
Kapal laut
Pesawat terbang
Kendaraan & Alat angkut lainnya
Cultivated Biological Resources
Ternak besar
Ternak kecil
Tumbuhan menghasilkan
Produk Kekayaan Intelektual
Riset & Pengembangan
Eksplorasi & Evaluasi Mineral
Software Komputer & Database
Hiburan, Literatur & Karya Art. Asli
Produk Kekayaan Intelektual Lainnya
Biaya Pengalihan Kepemilikan Non
Produced Asset
Sumber Daya Alam
Contract Lease & Lisensi
Lainnya
Barang dari kayu, rotan & bambu
Peralatan dari logam
Barang dari kain & kulit
Peralatan kedokteran & kesehatan
Peralatan laboratorium, instrumen
optik & alat ukur
Alat musik & peralatan studio
Barang berharga (Valuables)
Lainnya
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Penambahan

Pengurangan

(4)

(6)

BLOK V NILAI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
Blok ini mencatat nilai penyusutan barang modal yang terjadi selama periode tahun pembukuan
2012 dan 2013. Penyusutan terjadi akibat penggunaan barang modal untuk proses produksi sehingga
menyebabkan turunnya nilai barang modal. Data dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan.
Nilai penyusutan aktiva tetap pada satu waktu merupakan nilai akumulasi penyusutan yang
terjadi karena adanya penggunaan barang modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam beberapa periode.
Penambahan penyusutan merupakan nilai penyusutan yang terjadi pada satu periode akuntansi.
Pengurangan penyusutan terjadi karena adanya pengurangan barang modal yang dimiliki perusahaan.

Keterangan untuk halaman 2
31: Industri migas
32: Industri nonmigas
321: Industri makanan, minuman dan tembakau
322: Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
323: Industri kayu dan barang dari kayu
324: Ind. kertas, barang dari kertas, percetakan, penerbitan
325: Ind. kimia & barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet & barang dari plastik
326: Ind. barang galian bukan logam kecuali barang dr minyak bumi & batu bara
327: Ind. logam dasar-basic metal industri
328: Industri barang dari logam, mesin & perlengkapannya
329: Industri pengolahan lainnya
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BLOK V. NILAI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TAHUN 2012-2013 (Juta Rupiah)
Rincian
(1)

A.
1
2
3
4
5
6
7
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4
5
6
D.
1
2
3
E.
1
2
3
4
5
F.
1
2
G.
1
2
3
4
5
6
7
8

(2)

Transaksi Selama 2012

01-Jan2012

Penambahan

Pengurangan

(3)

(4)

(5)

Konstruksi
Bangunan Tempat Tinggal
Bangunan Bukan Tempat Tinggal
Prasarana Pertanian
Jalan, Jembatan & Pelabuhan
Instalasi Listrik, Air, Gas & Telepon
Instalasi Pipa Gas & Minyak
Konstruksi Lainnya
Mesin
Mesin Penggerak Mula
Mesin dan Perlengkapannya
Mesin Pengolah Data & Komputer
Peralatan Informasi & Telekmn
Peralatan Elektronik
Mesin lainnya
Transportasi
Kendaraan bermotor roda 2 & 3
Kendaraan bermotor roda 4 atau
lebih
Kereta api
Kapal laut
Pesawat terbang
Kendaraan & Alat angkut lainnya
Cultivated Biological Resources
Ternak besar
Ternak kecil
Tumbuhan menghasilkan
Produk Kekayaan Intelektual
Riset & Pengembangan
Eksplorasi & Evaluasi Mineral
Software Komputer & Database
Hiburan, Literatur & Karya Art. Asli
Produk Kekayaan Intelektual
Lainnya
Biaya Pengalihan Kepemilikan
Non Produced Asset
Sumber Daya Alam
Contract Lease & Lisensi
Lainnya
Barang dari kayu, rotan & bambu
Peralatan dari logam
Barang dari kain & kulit
Peralatan kedokteran & kesehatan
Peralatan laboratorium, instrumen
optik & alat ukur
Alat musik & peralatan studio
Barang berharga (Valuables)
Lainnya
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01-Jan2013
(6)

Transaksi Selama 2013
Penambahan

Pengurangan

(7)

(8)

BLOK VI. CATATAN
Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data perusahaan

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS
Pencacah
Kunjungan I

Kunjungan II

Pengawas
Kunjungan I

Kunjungan II

1. Nama Petugas
2. Tanggal
Pelaksanaan
3. Tanda Tangan
Petugas

Diisi dengan sebenarnya oleh:
Nama
:
Jabatan
:
Tanda Tangan dan Stempel

-------------------------------------------

Terima Kasih untuk Kerjasamanya
Jawaban Anda Menentukan Arah Pembangunan Bangsa
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