
 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN BELANJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i Pedoman Penggunaan Akun Belanja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

DAFTAR ISI 
DAFTAR ISI............................................................................................................................................ i 

I. Pendahuluan ............................................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ...................................................................................................................... 1 

B. Dasar Hukum ......................................................................................................................... 1 

C. Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 2 

D. Ruang Lingkup ...................................................................................................................... 2 

E. Pengertian .............................................................................................................................. 2 

II. Penjelasan Umum Akun Belanja ............................................................................................. 3 

A. Belanja Pegawai (51) ........................................................................................................... 3 

B. Belanja Barang dan Jasa (52) ............................................................................................ 3 

C. Belanja Modal (53) ................................................................................................................ 5 

III. Penjelasan Penggunaan Kode Akun Belanja ........................................................................ 6 

A. Belanja Pegawai ................................................................................................................... 6 

B. Belanja Barang dan Jasa .................................................................................................... 8 

C. Belanja Modal ...................................................................................................................... 15 

D. Belanja Terkait Penanganan Covid-19 ............................................................................ 17 

IV. Penggunaan Akun Belanja yang Perlu Menjadi Perhatian ................................................ 18 

A. Ketentuan Belanja yang Dikategorikan Sebagai Belanja Modal ................................. 18 

B. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri ......................................................................... 21 

C. Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya ....................................................... 21 

D. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Bahan ........................... 22 

V. Question and Answer (Q&A) .................................................................................................. 22 

 

 
  



 

1 Pedoman Penggunaan Akun Belanja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan 

keuangan negara menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan dasar pengukuran 

yang sama akan mengkonfirmasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya 

secara handal sehingga laporan keuangan menginformasikan data dan informasi 

yang valid dan akurat. Dasar pengukuran yang digunakan dalam hal ini adalah 

penggunaan akun belanja yang tepat. 

 

Penggunaan akun belanja yang tepat masih menjadi kendala dan persoalan yang 

sering terjadi pada kementerian/lembaga. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) mengkonfirmasi bahwa salah satu temuan yang sering terjadi pada Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) adalah kesalahan penggunaan akun 

belanja, termasuk pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Upaya 

yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam meminimalisir 

kesalahan akun ini adalah dengan menyusun Pedoman Penggunaan Akun Belanja 

di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun 

Standar. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan 

Barang Milik Negara 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi 

Anggaran 

7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang 

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. 
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C. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Pedoman Penggunaan Akun Belanja di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai acuan, pedoman, 

dan referensi para pelaksana dalam perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan pelaporan keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

 

Tujuan penyusunan Pedoman Penggunaan Akun Belanja di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah untuk mewujudkan tertib 

administrasi dan keseragaman pemahaman dan persepsi penggunaan akun belanja 

dalam pengelolaan APBN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan Pedoman Penggunaan Akun Belanja di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah penempatan kode akun 

belanja yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan jenis belanja yang menjadi 

tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara umum, 

jenis belanja yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi: 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja Barang; dan 

3. Belanja Modal. 

 

E. Pengertian 

Beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam Pedoman Penggunaan Akun 

Belanja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagan Akun Standar yaitu selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi 

dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan anggaran, 

dan pelaporan keuangan pemerintah; 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan 

disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 

3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, 
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Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Angaran Lebih, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

4. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih 

 

II. Penjelasan Umum Akun Belanja 

A. Belanja Pegawai (51) 

1. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap 

pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada 

pegawai pemerintah dalam dan luar negeri baik kepada Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah 

yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi 

pemerintah. 

2. Belanja pegawai dipergunakan untuk: 

a) Belanja gaji dan tunjangan PNS termasuk uang makan dan tunjangan lauk 

pauk yang melekat pada pembayaran gaji; 

b) Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat 

Negara; 

c) Belanja pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diangkat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa dari Pejabat 

Pembina Kepegawaian dengan surat keputusan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan organisasi atau formasi jabatan dari pelaksana umum sampai 

pimpinan tinggi, di antaranya adalah Staf Khusus pada Kementerian 

Negara/Lembaga; dan 

d) Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang 

makan yang dibayarkan dalam rangka lembur; 

3. Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran (output) 

dalam kategori belanja barang. 

 

B. Belanja Barang dan Jasa (52) 

1. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang 

dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 

maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan 

untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 
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2. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja 

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemda. 

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang: 

1) Belanja Barang dan Jasa difokuskan untuk membiayai kebutuhan 

operasional kantor, pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta 

biaya perjalanan; 

2) Belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para 

pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat 

Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK-BMN); 

3) Belanja Barang juga meliputi hal-hal: 

a) Pengadaan aset tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum 

kapitalisasi; 

b) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/ 

masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, 

dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu 

produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan adalah 

pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau 

Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya; 

c) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah 

daerah. 

4. Belanja Barang BMN Ekstrakomptabel 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-

331/PB/2021, terdapat akun baru yaitu Belanja Barang BMN Ekstrakomptabel 

yang mulai digunakan untuk Tahun Anggaran 2022, yaitu diantaranya adalah 

Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptable (521252) dan Belanja Gedung 

dan Bangunan - Ekstrakomptabel (521253). Pengukuran Aset Tetap harus 

memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum 

kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan 

minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan 

disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan BMN 

Ekstrakomptabel. Ini akan memberikan kemudahan dalam identifikasi 

pengadaan BMN ekstrakomptabel dalam perencanaan, pengadaan maupun 

pelaporan keuangan. Akun BMN Ekstrakomptabel digunakan untuk perolehan 

awal (menimbulkan NUP baru) dan pengembangan atas aset tetap yang sudah 

ada namun nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi. 
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C. Belanja Modal (53) 

1. Pengertian Belanja Modal 

1) Pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset 

tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu 

periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas nilai minimum kapitalisasi 

aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

2) Aset Tetap/Aset Lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk 

dipergunakan untuk operasional Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai 

aset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan bukan 

dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. 

3) Dalam Pembukaan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang 

dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. 

2. Kriteria Kapitalisasi 

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan 

suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan 

syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset. 

Kriteria kapitalisasi adalah sebagai berikut: 

1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset 

dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. 

Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya 

kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset. 

2) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap berupa 

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Renovasi (ATR) 

Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap Renovasi (ATR) Gedung dan 

Bangunan sebagai berikut: 

a. Peralatan dan Mesin, nilai minimum kapitalisasi adalah sama dengan 

atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Aset Tetap Renovasi (ATR) Peralatan dan Mesin, nilai minimum 

kapitalisasi adalah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta 

rupiah); 

c. Gedung dan Bangunan, nilai minimum kapitalisasi adalah sama dengan 

atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 
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d. Aset Tetap  Renovasi (ATR) Gedung dan Bangunan, nilai minimum 

kapitalisasi adalah sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua 

puluh lima juta rupiah); 

 

III. Penjelasan Penggunaan Kode Akun Belanja 

A. Belanja Pegawai 

Akun Penjelasan 

51 Belanja Pegawai 

511 Belanja Gaji dan Tunjangan 

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 

51111 Belanja Gaji PNS 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 

 Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok 

Pegawai Negeri Sipil. 

51112 Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri 

PNS. 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 

 Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS. 

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural 

PNS. 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional 

PNS. 

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 

 Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS. 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras 

berbentuk uang maupun natura. 
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Akun Penjelasan 

511129 Belanja Uang Makan PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan 

PNS. 

51115 Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan 

umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No.12 Tahun 

2006. 

5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 

51151 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 

511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 

 

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada 

Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 

512 Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai 

Transito 

5122 Belanja Lembur 

51221 Belanja Lembur 

512211 Belanja Uang Lembur 

 

Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan 

yang dibayarkan dalam rangka lembur. 

5124 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 

51241 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 

 

Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan 

pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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B. Belanja Barang dan Jasa 

Akun Penjelasan 

52 Belanja Barang dan Jasa 

521 Belanja Barang 

5211 Belanja Barang Operasional 

52111 Belanja Barang Operasional 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 

 

Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang 

secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian 

negara/lembaga, namun tidak menghasilkan barang persedian yang terdiri 

antara lain: 

- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat 

kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya 

penerimaan tamu. 

- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya 

satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang 

dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, 

pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 

 

Digunakan untuk mencatat membiayai pengiriman surat menyurat dalam 

rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 
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Akun Penjelasan 

 

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan 

operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna 

anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan 

penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, 

Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan 

langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang 

mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK 

dan SIMAK-BMN), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, 

untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk 

juga vakasi. Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang 

menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran 

honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir 

tahun anggaran. 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat 

ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 

dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang 

persediaan. 

5212 Belanja Barang Non Operasional 

52121 Belanja Barang Non Operasional 

521211 Belanja Bahan 

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran 

biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti: 

- Konsumsi/bahan makanan; 

- Dokumentasi; 

- Spanduk; 

- Biaya fotokopi; 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti 

pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait 

langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang 

persediaan. 
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Akun Penjelasan 

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 

 

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan 

kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan 

Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan 

(pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota, dan 

staf sekretariat). Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor 

yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada 

masyarakat. Honor Output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas 

pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus 

menerus dalam satu tahun. 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

 

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok 

Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional 

Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang 

Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada 

pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non 

Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. 

52125 Belanja Barang Ekstrakomptabel 

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 

 

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan Mesin di bawah nilai 

kapitalisasi. 

521253 Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 

 

Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai 

kapitalisasi 

5218 Belanja Barang Persediaan 

52181 Belanja Barang untuk Persediaan 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 

 

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 

berupa barang konsumsi, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, 

dll. 

52183 Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya 

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 

lainnya. 
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Akun Penjelasan 

5221 Belanja Jasa 

52211 Belanja Langganan Daya dan Jasa 

522111 Belanja Langganan Listrik 

 

Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 

keterlambatan pembayaran pembayaran tagihan langganan listrik. 

522112 Belanja Langganan Telepon 

 

Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 

keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon. 

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 

 

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi 

denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa 

lainnya. 

52212 Belanja Jasa Pos dan Giro 

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 

 

Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan 

oleh kantor pos diseluruh Indonesia. 

52213 Belanja Jasa Konsultan 

522131 Belanja Jasa Konsultan 

 

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa 

pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi 

adalah jasa layanan profesionan yang membutuhkan keahlian tertentu 

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 

(brainware). 

52214 Belanja Sewa 

522141 Belanja Sewa 

 

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, 

atau sewa lainnya) 

52215 Belanja Jasa Profesi 

522151 Belanja Jasa Profesi 

 

Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada 

pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, 

pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri 

lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan 

mengacu pada ketentuan tentang standar biaya. 
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Akun Penjelasan 

52219 Belanja Jasa Lainnya 

522191 Belanja Jasa Lainnya 

 

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok 

akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang 

membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan 

(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau 

penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

dan pengadaan Barang. 

523 Belanja Pemeliharaan 

5231 Belanja Pemeliharaan 

52311 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

 

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan 

kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan 

- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam 

kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan 

bangunan). 

52312 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan 

peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi 

syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 

524 Belanja Perjalanan Dinas 

5241 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

52411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

 

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan 

perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai 

perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan 

pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota 

meliputi: 

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
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Akun Penjelasan 

b. Pengumandahan (datasering); 

c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan; 

e. Memperoleh pengobatan; 

f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri; 

g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 

h. Mengikuti diklat; 

i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ 

Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 

j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang 

terakhir ke kota tempat pemakaman. 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

 

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota 

sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai 

perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan 

pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam 

kota, meliputi: 

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. Pengumandahan (datasering); 

c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan; 

e. Memperoleh pengobatan; 

f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri; 

g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 

h. Mengikuti diklat; 

i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ 

Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 
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Akun Penjelasan 

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

 

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker 

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun 

yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta peserta dan biaya perjalanan 

dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: 

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 

b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); 

c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang 

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam 

kantor di luar jam kerja; 

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitas transportasi. 

Besaran nilai biaya paket meeting , uang transpor, uang saku, dan uang harian 

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 

 

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, 

dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan 

dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilasanakan di luar 

kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh 

satker peserta, meliputi: 

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 

b. Biaya paket meeting (fullboard); 

c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang 

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitas transportasi. 

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang 

harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun 

berkenaan. 
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5242 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 

52421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 

 

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam 

rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka 

pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman 

jenazah untuk kepentingan dinas di/ke luar negeri. 

524219 Belanja Peralanan Dinas Lainnya - Luar Negeri 

 

Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung 

kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos 

belanja perjalanan dinas biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis 

operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri. 

 

C. Belanja Modal 

Akun Penjelasan 

53 Belanja Modal 

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

53211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh 

dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

53212 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 

 

Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang 

masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi 

manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan 

minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang 

mengatur batasan minimum kapitalisasi. 
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533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

53312 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

 

Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang 

masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi 

manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batas 

minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur batasan minimum kapitalisasi. 

536 Belanja Modal Lainnya 

5361 Belanja Modal Lainnya 

53611 Belanja Modal Lainnya 

536111 Belanja Modal Lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya 

yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Digunakan untuk 

mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan 

siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan 

software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan 

manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja 

Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang 

akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah 

pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada 

entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan 

minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya: 

pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan. 
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D. Belanja Terkait Penanganan Covid-19 

Akun Penjelasan 

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 

 

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi 

ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem 

 

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 

 

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan. 

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 

 

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 

dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 

 

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 

 

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, 

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan 

Negara Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
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IV. Penggunaan Akun Belanja yang Perlu Menjadi Perhatian 

A. Ketentuan Belanja yang Dikategorikan Sebagai Belanja Modal 

1. Definisi Aset Tetap 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  

2. Pengakuan Aset Tetap 

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 

nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap 

harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

3. Klasifikasi Aset Tetap 

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 

a. Tanah; 

b. Peralatan dan Mesin; 

c. Gedung dan Bangunan; 

d. Jalan, Irigasi, dan jaringan; 

e. Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki 3 jenis Aset 

Tetap, yaitu Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap 

lainnya. Berdasarkan SAP, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya 

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, 

dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai 

oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap Lainnya mencakup 

aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, 

yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
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operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan 

di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. 

4. Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal 

a. Perolehan Awal 

1) Komponen Biaya 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 

2) Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin 

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk 

memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini 

antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

3) Biaya Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh 

biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk 

memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini 

meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. 

4) Biaya Perolehan Aset Lainnya 

Biaya perolehan aset lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset 

tersebut sampai siap pakai. 

b. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (Subsequent 

Expenditures) 

1) Peningkatan (pengeluaran modal/capital expenditure) 

Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. 
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2) Pemeliharaan (pengeluaran pendapatan/revenue expenditure) 

Pengeluaran yang mempertahankan fungsi atau mengembalikan fungsi 

sehingga suatu aset tetap dapat bekerja sebagaimana mestinya. 

5. Renovasi, Restorasi, dan Rehabilitasi 

a. Renovasi, adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang 

baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. Pengeluaran 

atas renovasi ini termasuk dalam peningkatan dan harus dikapitalisasi 

dan dibebankan pada Belanja Modal. 

b. Restorasi, adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan maksud 

meningkatkan kualitas dan kapasitas, namun tetap mempertahankan 

arsitekturnya. Pengeluaran atas restorasi ini termasuk dalam peningkatan 

dan harus dikapitalisasi dan dibebankan pada Belanja Modal. 

c. Rehabilitasi, adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan 

tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat 

digunakan sesuai dengan kondisi semula. Pengeluaran atas rehabilitasi ini 

termasuk dalam pemeliharaan oleh karena itu tidak dikapitalisasi dan 

dibebankan pada Belanja Barang 

6. Penerapan Akun Belanja Barang atau Belanja Modal 
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B. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

1. Akun-Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Akun Uraian 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 

2. Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Dapat dibedakan menjadi dua hal: 

a. Perjalanan dinas yang kegiatannya tidak dengan mengadakan atau tidak 

untuk menghadiri Meeting 

Akun yang digunakan adalah akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

(524111), dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). 

b. Perjalanan dinas yang kegiatannya dengan mengadakan atau untuk 

menghadiri Meeting 

Akun yang digunakan adalah Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota (524114) dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 

Kota (524119). 

 

C. Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya 

Berikut adalah perbedaan Belanja Jasa Konsultan (522131) dan Belanja Jasa 

Lainnya (522191): 

 522131 adalah akun Belanja Jasa Konsultan yang digunakan untuk pembayaran 

jasa konsultan secara kontraktual (perikatan) termasuk jasa pengacara yang 

outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa 

layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

 522191 adalah akun Belanja Jasa Lainnya yang digunakan untuk pembayaran 

jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 

52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 

tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata 

kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 

Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 
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D. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Bahan 

Berkut adalah perbedaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) 

dan Belanja Bahan (521211) adalah sebagai berikut: 

 521811 adalah akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang 

digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 

berupa barang konsumsi, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, 

dan lain-lain. 

 521211 adalah akun Belanja Bahan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran 

yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang 

habis dipakai) seperti: 

- Konsumsi/bahan makanan; 

- Dokumentasi; 

- Spanduk; 

- Biaya fotokopi 

Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non-operasional seperti pameran, 

seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait langsung dengan 

output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. 

 

V. Question and Answer (Q&A) 

1. Apakah belanja PPh Tunjangan Kinerja dapat digabung ke akun 512411 atau dipisah 

dengan akun 511125?  

Jawaban: 

Pembayaran tunjangan kinerja PNS menggunakan 2 akun yaitu 512411 (Belanja 

Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan) dan 511125 (Belanja Tunjangan PPh PNS). 

 

2. Akun apa yang dapat digunakan untuk mencatat belanja langganan surat kabar? 

Jawaban: 

Belanja langganan surat kabar dapat dicatat menggunakan Akun 521111 (Belanja 

Keperluan Perkantoran). Akun tersebut digunakan untuk mencatat biaya keperluan 

sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional K/L, 

namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain untuk satuan 

biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat 

kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan 

tamu. 
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3. Pembelian alat tulis kantor menggunakan akun apa? 

Jawaban: 

Untuk belanja ATK di kemenko perekonomian umumnya menggunakan akun 521811 

belanja barang persediaan barang konsumsi disebabkan ATK menjadi barang yg 

tidak habis pakai dan persediaan lewat tahun. 

 

4. Akun apa yang dapat digunakan untuk mencatat pembelian anti virus dengan masa 

aktif 1 tahun? 

Jawaban:  

Jika pembelian antivirus: 

1) Untuk pembelian antivirus yang usianya sampai dengan 1 tahun dapat 

dialokasikan dalam belanja pemeliharaan (akun 523121 Belanja Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin). 

2) Untuk perpanjangan masa aktif antivirus sampai dengan 1 tahun maka 

dialokasikan dengan menggunakan belanja barang akun 523199 (Belanja 

Pemeliharaan Lain) 

 

5. Akun apa yang dapat digunakan untuk mencatat pembelian buku? 

Jawaban: 

Apabila buku tersebut akan dijadikan Koleksi Perpustakaan, maka termasuk dalam 

kelompok BMN berupa Aset Tetap Lainnya (PMK No.181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan BMN) sehingga perolehan/pembeliannya menggunakan akun 

536111 (Belanja Modal Lainnya). Namun apabila Buku yang dibeli tidak dimaksudkan 

untuk menjadi Koleksi Perpustakaan, melainkan menjadi Persediaan yang akan 

dibagikan, maka pembelian/perolehannya menggunakan akun 521811 (Belanja 

Persediaan barang Konsumsi), dan apabila Buku yang dibeli tidak dimaksudkan 

untuk menjadi Koleksi Perpustakaan atau menjadi Persediaan yang akan dibagikan, 

melainkan langsung habis pakai saat itu juga, maka dapat menggunakan akun 

521211 (Belanja bahan). 

 

6. Akun apa yang digunakan untuk sewa kendaraan dinas operasional sehari-hari 

pejabat? 

Jawaban: 

Sewa kendaraan dinas operasional sehari-hari pejabat dapat menggunakan akun 

522141 (Belanja Sewa) 
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7. Akun apa yang digunakan untuk membayar biaya sewa mesin fotocopy tiap bulan 

sesuai pemakaian? 

Jawaban: 

Biaya sewa mesin fotocopy dapat menggunakan akun 522141 (Belanja Sewa). Akun 

522141 digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, 

atau sewa lainnya). 

 

8. Akun apa yang digunakan untuk assessment pegawai yang dilakukan dengan 

kontrak? 

Jawaban: 

Assessment pegawai yang dilakukan dengan kontrak, pada dasarnya jika sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai jasa lainnya, maka dapat 

dialokasikan pada akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya). 

 

9. Akun apa yang digunakan untuk biaya asuransi kendaraan plat merah? 

Jawaban: 

sampai dengan saat ini terkait asuransi terhadap aset negara masih dalam 

pembahasan oleh unit terkait di Kementerian Keuangan, sehingga hal tersebut belum 

dapat dilakukan, untuk itu dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas agar 

menggunakan ketentuan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai ketentuan. 

 

10. Akun apa yang digunakan untuk biaya perpanjangan pajak kendaraan mobil dinas 

(BMN)? 

Jawaban: 

Untuk keperluan membayar pajak kendaraan mobil dinas (BMN) berikut jasanya 

dapat menggunakan akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin). 

 

11. Akun apa untuk mengikuti diklat & ujian sertifikasi pengadaan barang & jasa yang 

diselenggarakan LKPP? 

Jawaban: 

Untuk biaya mengikuti diklat yang merupakan unsur perjalanan dinas agar 

menggunakan akun Perjalanan Dinas Biasa (524111) sedangkan biaya sertifikasi 

dapat dibebankan ke akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) 

apabila tidak dapat ditampung dalam akun lainnya. 
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12. Akun apakah yang digunakan untuk menampung biaya kegiatan paket meeting 

fullboard luar kota? 

Jawaban: 

Sesuai dengan Kepdirjen Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun 

pada Bagan Akun Standar, pengeluaran perjalanan dinas dengan paket meeting 

fullboard luar kota menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket 

Meeting Luar Kota). 

 

13. Akun apa yang digunakan untuk perbaikan jaringan listrik? 

Jawaban: 

Untuk pekerjaan perbaikan jaringan listrik, jika jaringan listrik tersebut tidak dicatat 

sebagai aset tersendiri tapi melekat pada Gedung/Bangunannya serta tidak 

memenuhi kriteria kapitalisasi, maka dicatat pada akun 523111 (Belanja 

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), namun jika jaringan listrik tersebut dicatat 

sebagai aset tersendiri (Jaringan), dan tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. maka 

menggunakan akun 523133 (Belanja Pemeliharaan Jaringan). 

 

14. Pembelian baterai kamera DSLR dengan harga melebihi nilai kapitalisasi 

menggunakan akun apa? 

Jawaban: 

Pada prinsipnya, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan 

niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan 

RKAKL-nya. Tujuan belanja Baterai kamera DSLR akan sangat mempengaruhi 

pencatatan atas hasil aset yang terbentuk, ketika baterai tersebut akan digunakan 

untuk cadangan baterai yang disimpan digudang maka akan menjadi persediaan 

berarti akun yang digunakan 521811.   

Ketika baterai tersebut digunakan untuk mengganti baterai yang rusak, tanpa di stok 

di gudang terlebih dahulu maka menjadi belanja pemeiliharaan 523121.   

Ketika baterai itu untuk menambah kapasitas kamera DSLR sehingga punya dua 

baterai yang tersedia ketika digunakan agar umur hidup kamera lebih panjang saat 

digunakan maka hal tersebut menjadi belanja modal 532111. 
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15. Pemeliharaan di atas 10 juta menggunakan akun belanja modal atau menggunakan 

akun belanja pemeliharaan? 

Jawaban: 

Untuk menentukan pencatatan belanja setelah pengeluaran awal sebagai 

Pemeliharaan (Belanja 52) atau di Kapitalisasi ke Nilai Aset Tetap (Belanja 53), dapat 

berpedoman pada Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis 

Akrual pada Bab VIII tentang Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap.  

Tahapan pertanyaan untuk memudahkan pemilihan antara belanja barang atau 

belanja modal (kapitalisasi):  

1) Apakah belanja yang dikeluarkan setelah perolehan awal tersebut memenuhi 

kriteria kapitalisasi (memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan 

besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) atau hanya 

mengembalikan ke kondisi semula?  

a. Jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, seperti pengecatan gedung atau 

pembersihan gedung, yang artinya hanya mengembalikan ke kondisi 

semula, tanpa memperhatikan satuan minimum kapitalisasi, maka langsung 

dicatat menggunakan 52 (Belanja Barang).  

b. Jika memenuhi kriteria kapitalisasi, lanjut ke pertanyaan nomor 2. 

2) Apakah belanja tersebut memenuhi satuan minimum kapitalisasi (Rp25jt untuk 

Gedung dan Bangunan)?  

a. Jika tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi (di bawah Rp25jt), maka 

dicatat menggunakan Belanja Barang (52).  

b. Jika memenuhi satuan minimum kapitalisasi (sama dengan atau lebih dari 

Rp25jt), maka dicatat menggunakan Belanja Modal (53).  

Kesimpulan: Jika yang dimaksud pemeliharaan dalam pertanyaan Saudara 

diperuntukkan untuk mengembalikan ke kondisi semula (seperti pengecatan, 

perbaikan, pembersihan), maka tanpa melihat satuan minimum kapitalisasi 

(meski besarnya sama dengan atau lebih dari Rp25 Juta), atas pemeliharaan 

tersebut dicatat menggunakan akun belanja barang (52). 
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16. Apakah akun 532111 dapat digunakan untuk kegiatan peresmian sebelum peralatan 

dan mesin digunakan? 

Jawaban: 

Sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada 

BAS, akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) digunakan untuk mencatat 

pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan 

mesin tersebut siap digunakan. Jika launching/peresmian bukan termasuk ke dalam 

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, maka sebaiknya dialokasikan pada 

akun 52 (belanja barang). 

 

17. Akun apakah yang digunakan untuk pembelian karpet untuk tangga gedung? 

Jawaban:  

Apabila sebelumnya telah terdapat karpet pada tangga gedung tersebut maka 

menggunakan akun 523111 (biaya pemeliharaan gedung). Apabila sebelumnya tidak 

ada dan diberikan tambahan karpet maka menggunakan akun 533121 (Belanja 

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan). 

 

18. Akun apakah yang digunakan untuk pembelian buku versi digital (e-book) untuk 

koleksi perpustakaan? 

Jawaban: 

Untuk pembelian buku versi digital (e-book) yang akan menjadi koleksi perpustakaan 

dapat menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) 

 

19. Apakah akun yang digunakan untuk jasa konsultasi pembuatan aplikasi? 

Jawaban: 

Pengeluaran jasa konsultasi pembuatan aplikasi yang outputnya berupa aplikasi 

dapat menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) sepanjang output berupa 

aplikasi dimaksud memenuhi kriteria aset (memiliki masa manfaat lebih dari satu 

tahun). Adapun untuk akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan) digunakan untuk 

pembayaran jasa konsultan secara kontraktual outputnya tidak menghasilkan Aset 

Lainnya. 
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20. Akun apa yang digunakan untuk biaya renovasi gedung yang disewa? 

Jawaban: 

Terkait renovasi gedung yang disewa dapat disampaikan hal sebagai berikut:  

1) Apabila belanja renovasi tersebut hanya sebatas mempertahankan gedung dan 

bangunan tetap berfungsi maka dibebankan pada akun Belanja Pemeliharaan 

gedung dan Bangunan.  

2) Apabila belanja renovasi tersebut menambah nilai ekonomis dan masa manfaat 

gedung dan bangunan (yang disewa) maka dibebankan pada akun 536111 

Belanja Modal Lainnya (Aset Tetap Renovasi). 

 

21. Terdapat pekerjaan 1 paket pemeliharaan sebuah komputer berupa pergantian SSD 

yang nilainya di atas kapitalisasi dan penambahan RAM yang nilainya di bawah 

kapitalisasi. Atas pekerjaan tersebut menggunakan akun belanja apa? 

Jawab: 

Pekerjaan pemeliharaan tersebut dilakukan ke sebuah Komputer yang sama (NUP 

nya sama), maka nilai pergantian SSD dan nilai pergantian RAM harus digabung. 

Karena jumlah nilainya diatas nilai kapitalisasi dan atas pekerjaan tersebut memberi 

manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas 

atau peningkatan kinerja maka akun yang digunakan adalah akun Belanja Modal, 

yaitu akun Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (532121). 


