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Perlakuan Akuntansi Akuakultur 

Studi Kasus: Kementerian Kelautan dan Perikanan 
 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
 

 
Abstrak 

 
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan  luas  wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, 

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan  dan  perikanan  yang  sangat  besar. Melihat 

potensi yang besar ini, diperlukan akuntabilitas yang memadai dalam pencatatan pengelolaannya. Sebagai 

entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi vertikalnya 

berkewajiban menyajikan informasi tentang hewan/tanaman air pada laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, penyajian informasi hewan/tanaman air pada laporan 

keuangan belum diatur secara khusus dalam SAP sehingga menimbulkan persepsi yang beragam. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas hewan/tanaman air pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat akibat kompleksitas 

yang timbul dalam proses pencatatan hewan dan tanaman air, terutama dalam pengakuan aset biologis 

indukan dan pengukuran nilai wajarnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) agar menetapkan standar akuntansi yang khusus mengatur hewan/tanaman air 

sebagai payung hukum dalam pencatatan dan pelaporan hewan/tanaman air di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

Kata Kunci: Akuntansi Akuakultur, Aset Biologis, KKP 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Sebagai negara kepulauan terbesar di  

dunia dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, 

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber 

daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. 

Di masa depan, akuakultur diharapkan dapat 

menjadi ujung tombak dan memberikan 

kontribusi lebih besar terhadap perekonomian 

nasional, penyediaan lapangan kerja, dan 

penyediaan pangan. 

 Sektor akuakultur di sektor publik dikelola 

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan adalah merumuskan, 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

perikanan budidaya (kkp.go.id, 2014). 

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 

instansi vertikal (satuan kerja-satker) yang 

melaksanakan budidaya hewan/tanaman air.  

 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet 

Soebjakto, menyatakan bahwa daya beli 

pembudidaya ikan terus meningkat 

(www.kkp.go.id, 2020). Indikator yang menjadi 

tolak ukur adalah Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 

(NTPi) dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan 

(NTUPi). Peningkatan NTPi dan NTUPi disajikan 

pada  

Gambar 1. 

Gambar 1 
Data Nilai Tukar Pembudidaya ikan Tahun 

2015-2019

Sumber : bps.go.id 
Dampak positif lainnya dari sektor akuakultur 

adalah perubahan struktur ekonomi masyarakat 

yang terlihat dari peningkatan pendapatan 

pembudidaya ikan. Capaian tersebut disajikan 

pada  

Gambar 2. 

Gambar 2 
Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2015-

2019

Sumber: bps.go.id 
 Selain meningkatkan daya beli dan 

pendapatan pembudidaya, sektor akuakultur 

juga berperan dalam meningkatkan pendapatan 

PNBP. Sempat mengalami penurunan di tahun 

2015, PNBP perikanan selanjutnya mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana 

tersaji pada  

Gambar 3. 

Gambar 3 
PNBP SDA Perikanan Tahun 2015-2019

Sumber: LKPP 2014-2019 
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 Melihat potensi yang besar ini, diperlukan 

akuntabilitas yang memadai dalam pencatatan 

pengelolaannya. Namun, penyajian informasi 

hewan/tanaman air pada laporan keuangan saat 

ini belum diatur secara khusus dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dapat 

menimbulkan persepsi yang beragam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

disusun penelitian dengan tema “Perlakuan 

Akuntansi Akuakultur pada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan”. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

dapat dirumuskan permasalahan dalam 

pertanyaan penelitian terkait bagaimana 

perlakuan akuntansi akuakultur dan apa yang 

menjadi kendala dalam pencatatan dan 

pelaporan keuangan akuakultur pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan? 

3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah 

untuk memotret implementasi SAP pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun 

tujuan khusus penelitian ini adalah menjawab 

pertanyaan penelitian, yaitu mendeskripsikan 

perlakuan akuntansi akuakultur serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam penyusunan 

laporan keuangan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah 

perlakuan akuntansi untuk hewan/tanaman air 

yang dibudidayakan pada Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. Dengan demikian, hewan/ 

tanaman air yang dibudidayakan entitas 

pemerintah lainnya, serta hewan/tanaman air  

yang berada di sungai dan laut lepas tidak 

termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. 

5. Keterbatasan Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilakukan 

pada masa pandemi COVID-19, sehingga 

terdapat beberapa keterbatasan, antara lain data 

yang diolah hanya berdasarkan hasil wawancara 

dan pengisian kuesioner tanpa melihat langsung 

kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, hasil 

penelitian dapat menjadi bias. 

 

B. TINJAUAN LITERATUR 

1. Aset Biologis 

Berdasarkan IAS 41 yang termasuk aset 

biologis adalah hewan dan tanaman hidup. Aset 

biologis merupakan aset yang unik, karena 

mengalami transformasi pertumbuhan bahkan 

setelah aset biologis menghasilkan output. 

Transformasi biologis terdiri atas proses 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan 

prokreasi yang menyebabkan perubahan secara 

kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan 

hewan dan tanaman tersebut. 

Aset biologis dapat menghasilkan aset 

baru yang terwujud dalam produk agrikultur 

atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas 

yang sama. Produk agrikultur adalah hasil panen 

dari aset biologis. Panen(harvest) adalah 

pemisahan produksi dari aset biologis atau 

penghentian proses kehidupan suatu aset 

biologis. Aset biologis akan menjadi produk 

agrikultur setelah melewati suatu periode 

tertentu. Aset biologis dapat pula menjadi 

produk agrikultur berbentuk aset biologis lain. 

Bila dilihat dari sistem produksi, aset 

biologis dapat bersifat consumable yaitu hewan 

atau tanaman itu sendiri yang dipanen ataupun 

bersifat bearer, yaitu hewan dan tanaman yang 

menghasilkan produk panen. Aset biologis dapat 

diklasifikasikan sebagai aset dewasa dan belum 

dewasa (mature and immature asset). Aset 

biologis dewasa adalah yang mencapai 

karakteristik panen dan karenanya merupakan 
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aset biologis yang dapat dikonsumsi. Kategori ini 

juga terdiri dari aset biologis yang dapat dipanen 

secara berkala. 

2. Aktivitas Agrikultur 

International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) 27 mendefinisikan aktivitas 

agrikultur sebagai pengelolaan oleh entitas atas 

transformasi biologis dan panen aset biologis 

dalam rangka  dijual, didistribusikan dengan 

atau tanpa biaya dan dikonversikan menjadi 

hasil pertanian atau menjadi aset biologis 

tambahan untuk dijual atau didistribusikan 

dengan atau tanpa biaya. 

Aktivitas agrikultur dibedakan oleh fakta 

bahwa manajemen memfasilitasi dan mengelola 

transformasi biologis dan mampu mengukur 

perubahan kualitas dan kuantitas aset biologis. 

Manajemen transformasi biologis secara normal 

berbentuk kegiatan untuk meningkatkan, atau 

setidaknya menstabilkan, kondisi yang 

diperlukan untuk proses pertumbuhan, 

degenerasi, produksi dan prokreasi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan kualitatif 

atau kuantitatif dalam suatu aset biologis (PWC, 

2009). Contoh aktivitas agrikultur  meliputi 

budidaya ternak, ikan atau unggas; kehutanan; 

mengolah kebun anggur, kebun buah atau 

perkebunan; dan budidaya bunga. 

3. Akuakultur 

Aquaculture (akuakultur) menurut 

National Ocean and Atmospheric Administration 

USA adalah pembiakan, pemeliharaan, dan 

pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme 

lain di semua jenis lingkungan perairan. Ada dua 

jenis budidaya utama, yaitu budidaya air laut 

dan budidaya air tawar. Tujuan akuakultur 

antara lain produksi makanan, pemulihan 

populasi spesies yang terancam dan hampir 

punah, peningkatan populasi stok liar, 

pembangunan akuarium, dan budaya ikan dan 

restorasi habitat.  

Siklus produksi akuakultur biasanya 

melewati tiga fase, yaitu (i) fase pengadaan, (ii) 

transformasi atau fase pembesaran, dan (iii) fase 

panen/penjualan (Malaysian Aquaculture 

Standard, 2017). Ciri unik dari operasi 

akuakultur adalah perubahan stok dalam bentuk 

dan kuantitas dalam fase transformasi, misalnya 

larva atau benih tumbuh menjadi udang dan 

ikan. Jumlahnya juga bisa berubah karena 

kematian, yang merupakan risiko yang melekat 

dalam budidaya. Pendekatan yang lebih 

pragmatis untuk menghitung stok adalah 

berdasarkan unit yang dapat diidentifikasi 

akumulasi biaya produksinya yaitu kolam atau 

kandang tempat budidaya. 

Risiko dan ketidakpastian yang melekat 

dalam akuakultur sering mengakibatkan 

kerugian karena kerusakan sebagian atau 

seluruh spesies budidaya. Konsep kehati-hatian 

dibutuhkan sehingga dapat memperkirakan 

kerugian operasi. 

4. Standar dan Kebijakan Akuntansi 

Terdapat tiga standar akuntansi yang 

berkaitan dengan Aset biologis. Pertama, dari 

sisi akuntansi komersial internasional adalah 

International Accounting Standards (IAS) 41. 

Kedua, dari sisi akuntansi pemerintah 

internasional IPSAS 27 yang juga merujuk pada 

IAS 41. Dan ketiga, SAP di Indonesia. 

Secara garis besar, IAS dan IPSAS telah 

menguraikan perlakuan akuntansi untuk 

kegiatan pertanian, transformasi biologis dan 

panen aset biologis dan konversi ke hasil 

pertanian. Suatu aset biologi aset atau produk 

agrikultur diakui hanya jika: 

a. Entitas dapat mengendalikan aset sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu; 

b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi 
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masa depan akan mengalir ke entitas; 

c. Nilai wajar atau biaya aset dapat diukur 

secara andal. 

Aset biologis harus diukur saat pengakuan 

awal dan pada tanggal laporan keuangan pada 

nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali 

bila nilai wajar tidak dapat diukur secara handal. 

Pada saat  panen, hasil pertanian harus diukur 

pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.  

Nilai wajar adalah semua biaya yang 

terkait dengan aset tersebut dibebankan pada 

saat terjadinya, selain biaya untuk membeli aset 

biologis (yaitu harga pembelian harus mendekati 

nilai wajar). IPSAS 27 menganggap bahwa nilai 

wajar dapat diukur secara andal untuk aset 

biologis. Namun, anggapan ini dapat 

dikecualikan untuk aset biologis yang tidak 

memiliki pasar yang menentukan harga dan 

untuk metode alternatif memperkirakan nilai 

wajar yang jelas tidak bisa diandalkan. Dalam hal 

ini, aset tersebut diukur sebesar biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan 

nilai. Jika setelah nilai wajar menjadi andal 

terukur, entitas harus mengukur aset biologis 

pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan.  

Setiap entitas harus mengungkapkan 

keuntungan atau kerugian agregat yang timbul  

pada pengakuan awal dari aset biologis dan hasil 

pertanian dari perubahan nilai wajar dikurangi 

biaya penjualan  aset biologis. Setiap entitas juga 

harus  memberikan deskripsi yang dapat 

membedakan antara aset biologis dapat bersifat 

consumable yaitu hewan atau tanaman itu 

sendiri yang dipanen ataupun bersifat bearer 

yaitu binatang dan tanaman yang menghasilkan 

produk panen, dan aset biologis untuk dijual 

ataupun disimpan dengan atau tanpa harga 

tertentu. 

Selain itu, setiap entitas harus 

mengungkapkan metode dan asumsi signifikan 

berkaitan dengan penentuan nilai wajar setiap 

kelompok hasil pertanian pada titik panen dan 

untuk setiap kelompok aset biologis. Untuk hasil 

pertanian, entitas diharuskan untuk 

mengungkapkan nilai wajar biaya kurang untuk 

menjual ditentukan pada saat panen. 

Dari sisi SAP Indonesia, belum 

menjelaskan secara detail terkait aset biologis 

tersebut. Dalam PSAP 05 tentang persediaan, 

hewan dan tanaman disebutkan dalam paragraf 

34 sebagai salah satu kategori persediaan, yaitu 

hewan dan tanaman untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, 

dalam Buletin Teknis Akuntansi 15 tentang Aset 

Tetap Akrual, hewan dan tanaman dikategorikan 

sebagai aset tetap lainnya. Dengan demikian, 

perlakuan akuntansi hewan dan tanaman 

mengikuti perlakuan akuntansi untuk 

persediaan dan aset tetap. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran menyeluruh (holistik) 

dari sebuah fenomena dari sudut pandang 

subjek. Peneliti kualitatif berusaha membangun 

makna tentang suatu fenomena berdasarkan 

pandangan-pandangan dari para partisipan 

(Creswell, 2014). Tujuan utama penelitian 

kualitatif adalah menjabarkan temuan atau 

fenomena, menyajikannya apa adanya sesuai 

fakta atau temuan di lapangan. Pada pendekatan 

ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari 

pandangan responden, dan melakukan studi 

pada situasi yang alami. 

Sumber data diperoleh dari sumber 

primer yaitu melalui penyebaran kuesioner 

kepada responden, wawancara, Focus Group 

Discussion (FGD), dan studi kepustakaan yang 
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diolah dengan teknik reduksi, penyajian data 

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

D. PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Tugas Kementerian Kelautan dan 

Perikanan khususnya pada tingkat satuan kerja 

terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

budidaya, riset, dan pendidikan. Penjelasan 

tentang satuan kerja tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Kelompok Budidaya 

Responden kajian yang memiliki tugas 

budidaya perikanan adalah: (1) Balai Besar 

Perikanan Budidaya Laut Lampung, (2) Balai 

Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, dan 

(3) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 

Kekerangan Karangasem. Satuan kerja yang 

berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (DJPB) tersebut memiliki tugas 

melakukan budidaya perikanan untuk 

menghasilkan indukan dan benih hewan/ 

tanaman air yang bermutu. 

b. Kelompok Riset 

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga 

memiliki satuan kerja yang bertugas 

melaksanakan riset atau penelitian dan 

pengembangan budidaya di bidang kelautan dan 

perikanan. Satuan kerja yang menjadi responden 

pada kajian ini adalah Balai Riset Pemuliaan 

Ikan, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, dan Balai 

Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan 

Penyuluhan Perikanan. 

c. Kelompok Pendidikan 

Satuan kerja kelompok pendidikan 

memiliki tugas utama untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pendidikan di bidang kelautan 

dan perikanan. Satuan kerja yang menjadi 

responden adalah Sekolah Umum Perikanan 

Menengah Bone (SUPM Bone) dan Politeknik 

Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.  

4.2. Hewan/Tanaman Budidaya pada Satuan 
Kerja 

4.2.1 Jenis Hewan/Tanaman Budidaya 

Hewan/tanaman air yang dibudidaya pada 

masing-masing satuan kerja sangat beragam, 

mulai dari ikan air tawar, ikan laut, ikan hias, 

udang, kepiting, hingga Mangrove. Secara rinci, 

jenis-jenis hewan/tanaman air yang dibudidaya 

pada satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 
Hewan dan Tanaman Air Budidaya Satuan 

Kerja 

 

Sumber: Diolah dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 

4.2.2. Tahapan pertumbuhan Hewan dan 

Tanaman Air  

Hewan/tanaman air memiliki siklus hidup 

yang serupa tapi tak sama, tergantung pada jenis 

hewan/tanaman air. Secara umum, tahapan 

pertumbuhan hewan air adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Hewan dan Tanaman Air Budidaya Satuan Kerja 

No Satuan Kerja Hewan dan Tanaman Air Budidaya 

1 
Balai Besar Perikanan 

Budidaya Laut Lampung 

·    Ikan Laut (Kerapu Kertang, Kerapu Macan, Kerapu Tikus, 
Bawal Bintang, Kakap Putih, dan Kakap Merah) 

·    Kuda Laut 
·    Ikan Hias Nemo 

2 
Balai Besar Perikanan 

Budidaya Air Payau Jepara 
(BBPBAP) 

·    Ikan Laut (Kakap putih) 
·    Ikan Air Tawar (Nila Salin, Bandeng, dan Rumput Laut) 

·    Kepiting dan Rajungan 
·    Udang Windu, Vaname, dan Merguensis 

3 
Balai Produksi Induk Udang 

Unggul dan Kekerangan 
Karangasem (BPIU2K) 

·    Udang Vaname 
·    Tiram Mutiara 

·    Abalone 

4 
Sekolah Umum Perikanan 
Menengah Bone (SUPM 

Bone) 

·    Ikan Air Tawar (Lele, Patin, Mas, dan Nila) 
·    Udang Vaname 

5 
Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Sidoarjo 

·    Ikan Air Tawar (Bandeng, Gurame, Patin, Nila, dan Lele) 
·    Udang 

·    Mangrove 

6 Balai Riset Pemuliaan Ikan 
·    Ikan Air Tawar (Lele, Patin, Mas, Gurame, dan Nila) 

·    Udang Galah 
·    Plasma Nutfah 

7 
Balai Riset Budidaya Ikan 

Hias 
·    Ikan Arwana dan Cupang 

·    Tanaman Hias Air 

8 
Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Tawar dan 
Penyuluhan Perikanan 

Ikan Air Tawar (Mas, Nila, Dewa, Gabus, Baung, Gurame, 
Lele, Mujair) 

Sumber: Diolah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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Gambar 5 
Tahapan Pertumbuhan Hewan Air 

  

Sumber: Diolah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Benih hewan air memiliki ukuran dan 

satuan barang yang bervariasi, tergantung dari 

jenis ikannya. Merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, beberapa contoh tahapan 

pertumbuhan benih disajikan pada Tabel 2 . 

Tabel 1 
Tahapan Pertumbuhan Benih Hewan 

 

Sumber: Diolah dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 

Contoh tanaman air yang dibudidaya 

adalah rumput laut. Jenis produk rumput laut 

secara umum dibedakan berupa rumput laut 

kering dan rumput laut segar. Rumput laut dapat 

dipanen setelah berumur 45 - 50 hari. Panen 

dapat dilakukan pada tahap kering asalan 

maupun kering tawar. Panen pada tahap kering 

asalan dilakukan dengan proses pengeringan 

sampai dengan kadar air 38-35% (kering karet), 

sedangkan kering tawar dilakukan dengan 

perendaman dan pencucian dengan air tawar 

untuk kemudian dikeringkan sesuai kadar air 

yang diinginkan. Tahapan pertumbuhan rumput 

laut dapat dilihat pada Gambar 6. 

Gambar 6 
Ilustrasi Tahapan Pertumbuhan Rumput Laut 

 

Sumber: Diolah dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dan WWF-Indonesia (2014) 

4.3. Perlakuan Akuntansi Hewan dan Tanaman 

4.3.1. Pengakuan 

Merujuk pada IPSAS 27, hewan dan 

tanaman merupakan bagian dari aset biologis, 

sedangkan dalam SAP, belum ada pengaturan 

khusus terkait hal tersebut. Dalam PSAP 05 

Akuntansi Persediaan paragraf 9 dan 11 

dinyatakan bahwa jika hewan, ikan, dan tanaman 

yang akan dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat maka dicatat sebagai persediaan.  

Pengakuan hewan dan tanaman diatur 

secara lebih detail dalam kebijakan akuntansi 

pemerintah pusat. Hewan dan tanaman untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat 

menjadi bagian dari persediaan. Sementara itu, 

hewan dan tanaman yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional diakui 

sebagai aset tetap lainnya yang sesuai dengan 

kebijakan kapitalisasi aset, disajikan secara 

ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. 

Berdasarkan hasil kuesioner dan 

wawancara, diketahui bahwa terdapat 

inkonsistensi pengakuan hewan/tanaman air 

pada satuan kerja Kementerian Keuangan dan 

Pertanian. Saat ini Kementerian Kelautan dan 

Perikanan mengakui hewan/tanaman air dalam 

laporan keuangan sebagai persediaan dan aset 

NO Jenis Benih Tahapan Pertumbuhan 

1 Benih Ikan 

(secara umum) 
1-2 cm → >2 - 3 cm → >3 - 5 cm →  >5 - 8 cm → >8 - 12 cm 

2 Benih udang windu 

dan udang vaname 
Post larva ≤ 12 hari → post larva >12 - 20 hari → tokolan PL 21 - PL 

30 hari → tokolan ≥ PL 31 hari 

3 Benih kakap merah 

dan kakap putih 
12 hari → >12-15 hari → >15-20 hari → >20-25 hari → >25-30 hari 

2-3 cm  →    >3-5 cm   →    >5-7 cm  →    >7-9 cm   →  >9-12 cm 

4 Benih ikan sidat dan 

teripang 

0.5 - 1 gram → >1 - 3 gram → >3 - 10 gram → >10 - 50 gram  

→ >50 - 100 gram 
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tetap lainnya. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan pernah mengakui indukan sebagai aset 

tetap lainnya karena pengadaannya dilakukan 

dengan menggunakan akun Belanja Modal 

Lainnya (5361). Namun, karena kondisi 

hewan/tanaman air yang rentan mati dan 

terdapat permasalahan dalam proses 

penghapusannya, maka untuk pengadaan 

selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengakui hewan/tanaman air sebagai 

persediaan.  

Jenis persediaan sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya Nomor 86/Per-DJPB/2019 meliputi: (a) 

benih ikan, (b) calon induk, dan (c) induk ikan. 

Termasuk di dalam jenis persediaan tersebut 

adalah ikan arwana yang nilainya bisa mencapai 

ratusan juta rupiah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengakuan hewan/tanaman 

air pada satuan kerja belum sepenuhnya sesuai 

dengan standar dan kebijakan akuntansi 

pemerintah pusat. Hewan indukan semestinya 

disajikan sebagai aset tetap lainnya. 

4.3.2. Pengukuran 

Pengaturan pada IPSAS 27 mengharuskan 

aset biologis diukur pada pengakuan awal dan 

pada masing-masing tanggal neraca dengan nilai 

wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali bila 

nilai wajar tidak dapat diukur secara handal. 

Berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku 

internasional, SAP yang belum memiliki 

pengaturan khusus tentang akuntansi akuakultur 

mengikuti perlakuan akuntansi persediaan dan 

aset tetap yang menggunakan nilai perolehan 

sebagai dasar pengukuran. 

Senada dengan SAP, kebijakan akuntansi 

pemerintah pusat mengatur penggunaan nilai 

perolehan untuk hewan dan tanaman yang 

diperoleh melalui pembelian. Sedangkan untuk 

hewan dan tanaman yang diperoleh dengan cara 

lainnya seperti melalui proses 

pengembangbiakan hewan dan tanaman, 

penilaiannya menggunakan nilai wajar.  

Kebijakan penggunaan nilai wajar sulit 

diterapkan karena jenis dan ukuran ikan, serta 

lokasi/wilayah yang bervariasi. Satuan kerja 

menggunakan harga perolehan dan tarif PNBP 

sebagai dasar pengukuran nilai untuk alasan 

kepraktisan. Harga perolehan digunakan untuk 

hewan/tanaman air yang berasal dari pembelian, 

sedangkan tarif PNBP digunakan untuk 

hewan/tanaman air yang berasal dari 

pengembangbiakan.  

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 

86/Per-DJPB/2019, barang persediaan dapat 

disajikan sebesar harga pokok produksi apabila 

jenis dan tarif jenis tidak diatur dalam tarif PNBP 

yang berlaku. Namun hingga saat ini satuan kerja 

tidak melakukan perhitungan harga pokok 

produksi karena mengikuti nilai yang diatur 

dalam tarif PNBP yang berlaku. 

Meskipun harga perolehan dan tarif PNBP 

dapat menjadi rujukan, tetapi perlu ditekankan 

bahwa hewan/tanaman air merupakan makhluk 

hidup yang mengalami transformasi. Nilai 

perolehan awal akan mengalami perubahan 

seiring dengan pertumbuhan, degenerasi, dan 

produksi hewan/tanaman air. 

Mempertimbangkan hal tersebut maka beberapa 

satuan kerja melakukan penyesuaian nilai dengan 

mekanisme reklasifikasi keluar - reklasifikasi 

masuk.  

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran hewan/tanaman 

air pada satuan kerja belum sepenuhnya sesuai 

dengan standar dan kebijakan akuntansi 
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pemerintah pusat. Hewan dan tanaman air hasil 

pengembangbiakan semestinya disajikan dengan 

nilai wajar. Namun saat ini, penggunaan tarif 

PNBP dalam pengukuran hewan/tanaman air 

hasil pengembangbiakan adalah yang paling 

memungkinkan. 

4.3.3. Penyajian dan Pengungkapan  

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, 

hewan/tanaman air dalam Laporan Keuangan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan diakui 

sebagai persediaan dan aset tetap lainnya. Sesuai 

dengan kebijakan akuntansi yang berlaku 

hewan/tanaman air dicatat sebagai aset 

ekstrakomptabel dalam kelompok aset tetap 

lainnya. Sejalan dengan hal tersebut maka 

sebagian indukan yang diakui sebagai aset tetap 

lainnya tidak disajikan dalam neraca. 

 Hewan/tanaman air untuk dijual atau 

diserahkan pada masyarakat dan sebagian 

indukan lainnya yang diakui sebagai persediaan 

disajikan pada neraca.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebagian penyajian hewan/ 

tanaman air  sebagai persediaan belum sesuai 

dengan ketentuan dalam SAP dan kebijakan 

akuntansi pemerintah pusat. Hal ini terjadi 

karena alasan kepraktisan penghapusan hewan/ 

tanaman air. Sementara itu, pengungkapan terkait 

persediaan hewan/tanaman air dalam Laporan 

Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

secara umum sudah sesuai dengan ketentuan.  

4.3.4. Pencatatan Lainnya  

a. Biaya Pemeliharaan  

Pemeliharaan hewan/tanaman air 

dilakukan menggunakan dana APBN. Hewan/ 

tanaman air yang bertumbuh dan berkembang 

biak menyebabkan kebutuhan biaya 

pemeliharaan lebih besar dari dana yang 

dianggarkan dalam DIPA. Biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka pemeliharaan hewan/tanaman air 

secara umum sama. Namun, terdapat juga 

beberapa biaya khusus yang dikeluarkan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan 

kerja. Jenis-jenis biaya dalam rangka 

pemeliharaan diuraikan dalam Gambar 7. 

Gambar 7 

Biaya Pemeliharaan Hewan/Tanaman air 

 

Sumber: data diolah 

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan dicatat sebagai beban tahun 

berjalan. Biaya tersebut tidak dikapitalisasi 

sehingga tidak menambah nilai aset hewan/ 

tanaman air. Meskipun biaya pemeliharaan dapat 

diidentifikasi secara jelas, tetapi satuan kerja 

tidak melakukan perhitungan harga pokok 

produksi. Berbeda dengan sektor privat yang 

menggunakan biaya pemeliharaan dalam 

perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar 

penentuan harga jual dan margin keuntungan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

menggunakan biaya pemeliharaan sebagai 

masukan dalam penentuan tarif PNBP yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Inventarisasi Fisik 

Kebijakan akuntansi pemerintah pusat 

mengatur bahwa dalam rangka penyajian 

persediaan, satuan kerja melakukan inventarisasi 

fisik yang dilaksanakan setiap akhir periode 

pelaporan (semesteran). Selanjutnya dilakukan 

penyesuaian data nilai persediaan sesuai dengan 

BIAYA UMUM 

 Pakan 

 Vitamin dan Probiotik 

 Perlengkapan Budidaya 

 Persiapan dan Pemelihatan Lahan 

 Biaya Perjalanan Dinas 

 Biaya Operasional Lainnya 

BIAYA KHUSUS 

 Alat Bantu Perikanan 
 Bahan Packing 

 Biaya Pengujian Laboratorium 
 Bahan Riset 

 Jasa Analisa Laboratorium 
 Biaya Analisa Kualitas Air 
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hasil inventarisasi fisik.  

Secara umum, metode inventarisasi fisik 

yang digunakan adalah metode populasi dan 

metode sampling. Metode populasi merupakan 

metode paling akurat untuk mengetahui 

kerapatan populasi yaitu dengan cara menghitung 

seluruh individu (sensus). Beberapa jenis yang 

dihitung dengan menggunakan metode populasi 

antara lain ikan air payau, ikan hias, rumput laut, 

udang, dan kepiting. Sementara itu, metode 

sampling dilakukan dengan cara mengambil 

sejumlah contoh (sampel), kemudian dilakukan 

perhitungan jumlah dan ukuran hewan/tanaman 

air serta monitoring kesehatannya. Metode 

sampling digunakan dalam perhitungan ikan air 

tawar, larva udang, dan benih kepiting. 

Hasil inventarisasi fisik akan menjadi dasar 

penyesuaian data pada aplikasi persediaan. 

Perubahan kualitas juga akan mempengaruhi 

satuan barang yang digunakan dalam pencatatan. 

Penggunaan kategori, nilai, dan satuan barang 

persediaan merujuk pada tarif PNBP. Penyesuaian 

pada aplikasi persediaan dilakukan dengan 

menggunakan menu reklasifikasi keluar dan 

reklasifikasi masuk.  

c. Penyerahan Bantuan Hewan/Tanaman Air 

Kepada Masyarakat 

Salah satu kegiatan prioritas Kementerian 

Kelautan dan Perikanan adalah bantuan 

pemerintah dalam bentuk benih dan calon induk. 

Bantuan tersebut merupakan program kreatif 

inovatif sebagai langkah terobosan untuk 

memenuhi kebutuhan benih bermutu pada 

pembudidaya ikan. Benih yang diberikan 

merupakan hasil budidaya satuan kerja balai 

perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya. 

Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan bantuan adalah Direktorat Perbenihan, 

satuan kerja, dan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota. Mekanisme bantuan dimulai 

dengan penyelenggaraan sosialisasi oleh 

Direktorat Perbenihan, yang dilanjutkan dengan 

penyampaian usulan calon penerima bantuan 

kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 

c.q. Direktorat Perbenihan atau satuan kerja dan 

ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas 

Kab/Kota. Selanjutnya Dinas Kab/Kota dapat 

mengusulkan kelompok masyarakat calon 

penerima bantuan kepada Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan 

atau satuan kerja atau melalui Dinas Provinsi. 

Setelah melakukan verifikasi calon penerima, 

satuan kerja menetapkan penerima bantuan dan 

melaporkannya kepada Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan. 

Secara singkat mekanisme penyerahan bantuan 

disajikan pada Gambar 8. 

Gambar 8 
Mekanisme Bantuan Pemerintah Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

 

S

u

m

b

e

r

:

 

P

S

Sumber: Perdirjen Perikanan Budidaya Nomor 

35/PER-DJPB/2020 

Penyerahan bantuan bibit, benih, atau 

calon induk ikan merupakan transaksi keluar 

persediaan yang juga berimplikasi pada 

pengakuan beban persediaan hewan/tanaman air 

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 

di tahun berjalan. Nilai persediaan keluar maupun 
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nilai beban yang diakui adalah sebesar nilai yang 

tercatat pada aplikasi. 

d. Penjualan 

Seluruh satuan kerja pada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan melakukan budidaya 

hewan/tanaman air. Sesuai dengan tugas pokok 

masing-masing satuan kerja, hasil budidaya 

selanjutnya diserahkan kepada masyarakat, 

digunakan sebagai bahan penelitian maupun 

media pembelajaran. Adapun jika terjadi 

kelebihan produksi, satuan kerja selanjutnya 

menjualnya ke konsumen. Pihak konsumen yang 

membeli hasil budidaya adalah masyarakat, 

pembudidaya, dan perusahaan yang bergerak di 

bidang akuakultur. Meskipun demikian, penjualan 

produk bukan merupakan tugas utama dari 

satuan kerja. 

Sebagian besar konsumen mendatangi 

kantor satuan kerja dalam transaksi jual beli, 

sehingga  tidak terdapat biaya pengiriman atau 

biaya distribusi yang harus dikeluarkan satuan 

kerja. Khusus untuk penjualan ikan hias, selain 

dilakukan di lokasi satuan kerja, transaksi 

penjualan ikan hias juga dilakukan via online 

maupun melalui ajang pameran. Apabila satuan 

kerja harus melakukan pengiriman ke tempat 

pembeli, maka biaya pengiriman dibebankan 

kepada pembeli. Selain kedua sistem tersebut, 

penjualan hewan/tanaman air juga dilakukan 

dengan sistem lelang. Konsumen dari lelang 

tersebut adalah beberapa perusahaan yang 

bergerak di sektor akuakultur. Transaksi 

dilakukan saat pemenang lelang mengambil 

hewan/tanaman air di kantor satuan kerja. 

Harga jual berpatokan pada tarif PNBP 

berdasarkan jenis dan ukuran hewan/tanaman 

air. Seluruh hasil penjualan disetorkan ke kas 

negara dan diakui sebagai  Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja dan tidak ada 

pengakuan keuntungan/kerugian dalam 

transaksi penjualan hewan/tanaman air. 

Seluruh satuan kerja menjual hewan/ 

tanaman air dengan harga yang sama yaitu sesuai 

dengan tarif PNBP. Bila menjual di atas tarif 

PNBP, maka satuan kerja dianggap melanggar 

ketentuan. Lebih lanjut, penggunaan tarif PNBP 

juga menimbulkan dilema. Tidak dipungkiri 

bahwa tarif PNBP tersebut nilainya jauh di bawah 

harga pasar. Masyarakat yang melakukan 

budidaya hewan/tanaman air bahkan menjual 

produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi.  

Selain itu, PP tentang tarif PNBP yang masih 

berlaku hingga saat ini ditetapkan pada tahun 

2015. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima 

tahun terakhir, tarif PNBP tidak mengalami 

perubahan dan belum mengikuti perkembangan 

harga pasarnya. 

e. Hewan Afkir 

Suatu hewan dinyatakan afkir apabila tidak 

memenuhi persyaratan/standar hewan yang 

sehat. Kriteria hewan afkir berbeda-beda 

tergantung jenis hewannya.  

Hewan afkir ditetapkan dengan keputusan 

kepala satuan kerja berdasarkan Berita Acara 

inventarisasi fisik. Hewan yang sudah dinyatakan 

afkir selanjutnya akan dimusnahkan atau dijual. 

Pemusnahan dilakukan atas benih afkir, 

sedangkan penjualan dilakukan atas hewan afkir 

yang masih dapat dikonsumsi.  

Prosedur penjualan hewan afkir diatur 

dalam SOP yang diatur dalam Perdirjen. Hewan 

afkir dijual dengan harga yang tertera pada tarif 

PNBP. Penjualan hewan afkir juga dilengkapi 

dengan dokumen penjualan sebagai dasar 

penginputan transaksi keluar dari aplikasi 

persediaan.  
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4.4.  Kompleksitas pencatatan hewan ternak  

4.4.1. Perbedaan Penggunaan Satuan Barang 

Satuan barang dalam pencatatan dan 

pelaporan keuangan memiliki peranan penting. 

Kebijakan akuntansi pemerintah pusat 

menyatakan bahwa pencatatan barang 

persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang 

yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis 

barang atau satuan barang lain yang dianggap 

paling memadai dalam pertimbangan materialitas 

dan pengendalian pencatatan. 

Satuan barang yang lazim digunakan untuk 

hewan/tanaman air adalah centimeter, ekor, dan 

kilogram. Namun demikian, pada satuan kerja 

terdapat inkonsistensi penggunaan satuan 

barang. Saat ini penggunaan satuan barang non 

ikan hias merujuk pada PP tentang Tarif PNBP, 

dimana pencatatan larva/benih yang berukuran 

kecil menggunakan satuan ekor, sedangkan 

pencatatan calon induk/ induk/konsumsi/induk 

afkir yang berukuran lebih besar menggunakan 

satuan kilogram. Selanjutnya ikan konsumsi dijual 

dengan satuan kilogram. 

Perbedaan penggunaan satuan barang 

untuk jenis yang sama disebabkan karena adanya 

transformasi biologis perubahan kualitas dan 

pertambahan umur. Transformasi hewan/ 

tanaman air berimplikasi pada penggunaan 

satuan barang dalam pencatatan. Hal ini 

menyebabkan kompleksitas dalam pencatatan 

hewan/tanaman air pada aplikasi persediaan. 

Perubahan satuan barang yang digunakan 

dalam pencatatan dilakukan setelah inventarisasi 

fisik. Hasil inventarisasi fisik menjadi dasar 

penyesuaian pencatatan pada aplikasi persediaan. 

Ilustrasi atas perubahan satuan barang  tersebut 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Pada bulan Februari 2020 dilakukan 

penginputan pada aplikasi persediaan yaitu, 

jumlah benih ikan nila adalah 1000 ekor dengan 

nilai Rp.100/ekor. Pada bulan Maret dilakukan 

inventarisasi fisik untuk mengetahui jumlah, 

ukuran, dan kondisi ikan nila. Setelah dilakukan 

perhitungan ulang ternyata benih ikan nila sudah 

bertransformasi menjadi calon induk, dengan 

jumlah tersisa 600 ekor karena terdapat 400 ekor 

yang mati. Calon induk kemudian ditimbang 

untuk mengetahui ukuran beratnya. Setelah 

dilakukan penimbangan, berat 600 calon induk 

tersebut adalah 750 kg, yang berarti berat tiap 

ekor ikan adalah berkisar 1,25 kg.   

Atas perbedaan pencatatan tersebut, 

satuan kerja seharusnya melakukan penyesuaian 

pencatatan pada aplikasi persediaan. Hal ini 

sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah 

pusat bahwa penyajian nilai persediaan 

disesuaikan dengan nilai hasil inventarisasi fisik.   

4.4.2. Pencatatan pada aplikasi persediaan 

Pencatatan hewan/tanaman air dalam 

Aplikasi Persediaan menggunakan metode 

perpetual sesuai tarif PNBP. Ketentuan terkait 

penatausahaan persediaan dituangkan dalam 

Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (Perdirjen PB) tentang Pedoman Umum 

Penatausahaan Barang Persediaan Kegiatan 

Perekayasaan dan Produksi di Unit Pelaksana 

Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 

Pada bulan Februari 2020 dilakukan 
penginputan pada aplikasi persediaan 

yaitu, jumlah benih ikan nila adalah 
1000 ekor dengan nilai Rp.100/ekor. 

Pada bulan Maret dilakukan 
inventarisasi fisik untuk mengetahui 

jumlah, ukuran, dan kondisi ikan nila. 
Setelah dilakukan perhitungan ulang 

ternyata benih ikan nila sudah 
bertransformasi menjadi calon induk, 

dengan jumlah tersisa 600 ekor karena 
terdapat 400 ekor yang mati. Calon 

induk kemudian ditimbang untuk 
mengetahui ukuran beratnya. Setelah 

dilakukan penimbangan, berat 600 
calon induk tersebut adalah 750 kg, 

yang berarti berat tiap ekor ikan adalah 
berkisar 1,25 kg. 

 

 

Perbedaan Pencatatan 

 Pencatatan pada 
Aplikasi Persediaan 

Kartu Kontrol  
Hasil Inventarisasi Fisik 

 Nama barang Benih  Calon Induk 

 Ukuran >8-12 cm 1,25 kg per ekor 

 Kuantitas 1000 ekor 750 kg (600 ekor) 

 Satuan Ekor Kilogram 

 Nilai sesuai tarif 
PNBP 

Rp.100,-/ekor Rp.20.000,-/kg 
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Budidaya. Perdirjen yang berlaku saat ini adalah 

Perdirjen PB nomor 89/PER-DJPB/2019. 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 

beberapa hal yang belum diatur dalam Perdirjen 

tersebut, antara lain yang terkait dengan 

penyesuaian nilai pada aplikasi persediaan 

dengan nilai hasil inventarisasi fisik. Sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya, hewan/tanaman air 

mengalami transformasi biologis sehingga 

memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi 

perubahan kondisi tersebut. Ilustrasi tentang 

kebutuhan penyesuaian hasil inventarisasi fisik 

hewan/tanaman air dengan mekanisme 

reklasifikasi keluar/masuk sesuai data pada 

bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:  

 

Belum adanya pengaturan tentang 

penyesuaian hasil inventarisasi fisik 

hewan/tanaman air menyebabkan adanya 

perbedaan treatment dalam implementasinya. 

Saat ini, beberapa satuan kerja melakukan 

penyesuaian nilai dan ukuran pada aplikasi 

persediaan dengan mekanisme reklasifikasi 

keluar/masuk. Namun beberapa satuan kerja lain 

tidak melakukan hal tersebut sehingga nilai dan 

ukuran hewan/tanaman air tidak mengalami 

perubahan sejak pencatatan awal hingga 

dikeluarkan dari aplikasi persediaan. Hal ini 

menyebabkan informasi yang disajikan pada 

laporan persediaan dan laporan keuangan belum 

mencerminkan kondisi hewan/tanaman air yang 

sebenarnya.  

 

 

4.4.3. Perbedaan Metode Inventarisasi Fisik 
Pada bagian sebelumnya telah diuraikan 

metode yang digunakan satuan kerja dalam 

melakukan inventarisasi fisik yaitu metode 

populasi dan metode sampling. Penggunaan 

metode inventarisasi fisik disesuaikan dengan 

jenis hewan/tanaman air. Sebelum tahun 2019, 

beberapa satuan kerja telah memiliki SOP 

inventarisasi fisik. Namun demikian, belum 

semua satuan kerja menyusun SOP tersebut. 

Selain itu, penyusunan SOP oleh masing-masing 

satuan kerja dapat bervariasi untuk jenis 

hewan/tanaman air budidaya yang sama. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam 

pelaksanaan inventarisasi fisik, Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 

Nomor 86/Per-DJPB/2019 yang di dalamnya 

terdapat formulir dan SOP Penghitungan Hasil 

Produksi Dan Perekayasaan.  

Meskipun Perdirjen tersebut telah 

ditetapkan tahun 2019, namun hingga saat ini 

masih terdapat satuan kerja yang belum 

menerapkan SOP tersebut. Beberapa hal yang 

menjadi penyebab antara lain: (1) kurangnya 

sosialisasi, (2) kurangnya pemahaman satuan 

kerja khususnya para petugas lapangan yang 

melakukan inventarisasi fisik, dan (3) beberapa 

satuan kerja telah lebih dulu memiliki SOP, 

sehingga memerlukan waktu untuk beralih atau 

beradaptasi dengan SOP baru yang berlaku secara 

nasional. 

4.4.4. Penghapusan aset 

Penghapusan merupakan transaksi yang 

digunakan untuk tindakan menghapus BMN dari 

Daftar Barang. Hewan dan tanaman dapat 

dihapus dalam hal terjadi kematian, cacat berat, 

dan/atau tidak produktif. Hewan dengan kondisi 

cacat berat atau tidak produktif dihapuskan 

melalui pemusnahan dan/atau penjualan, 

 

 Reklasifikasi Keluar Reklasifikasi Masuk 

Kode Barang Benih > 8-12 cm Calon induk 

Kuantitas/satuan 
barang 

1000 ekor 750 kg 

Nilai sesuai tarif 
PNBP 

Rp.100,-/ekor Rp.20.000,-/kg 
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sedangkan hewan yang mati dihapuskan secara 

langsung dari catatan BMN. Penghapusan hewan 

yang dijual atau dimusnahkan dilakukan dengan 

dokumen penjualan atau berita acara hewan 

afkir/pemusnahan. Penghapusan hewan yang 

mati dilakukan dengan bukti pendukung sebagai 

berikut: (a) foto dokumentasi, (b) keterangan 

saksi, dan (c) berita acara kematian yang 

ditandatangani pimpinan satuan kerja. 

Atas hewan/tanaman air yang diakui 

sebagai persediaan, satuan kerja akan 

menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk 

mengeluarkannya dari aplikasi persediaan 

melalui menu penghapusan lainnya. Prosedur 

berbeda dilakukan atas penghapusan 

hewan/tanaman air yang menjadi aset tetap 

lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015, penghapusan 

aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan 

tanaman, dilakukan dengan pengajuan usulan 

persetujuan penghapusan secara berjenjang 

kepada pengguna barang.  

Kompleksitas atas penghapusan 

hewan/tanaman air terjadi karena 

hewan/tanaman air adalah makhluk hidup yang 

memiliki siklus hidup singkat dan tingkat 

kematian yang cukup tinggi. Kematian 

hewan/tanaman air bukan hanya disebabkan oleh 

penyakit fisik ataupun umur, tetapi juga banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan, cuaca, bencana 

bahkan hama/hewan pemangsa. Tempat hidup 

yang berupa air juga menyebabkan keberadaan 

hewan/tanaman air dalam keadaan hidup dan 

mati sulit terpantau.  

Ketentuan terkait penghapusan yang ada 

saat ini mengikuti ketentuan penghapusan BMN 

secara umum (benda mati). Adanya kompleksitas 

tersebut menyebabkan satuan kerja kesulitan 

dalam melakukan proses penghapusan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka diperlukan prosedur 

penghapusan khusus untuk hewan/tanaman air.  

4.5. Kendala dalam penyusunan LK 

4.5.1. Kendala pada Satuan Kerja 

Kendala yang ditemui satuan kerja dalam 

pelaporan keuangan hewan dan tanaman air 

menjadi salah satu pertanyaan baik dalam 

kuesioner maupun wawancara kepada 

responden. Berdasarkan 24 (dua puluh empat) 

jawaban kuesioner, kendala dalam pelaporan 

keuangan dapat dirangkum menjadi 6 (enam), 

yaitu: (1) pencatatan mobilitas hewan/tanaman 

air, (2) inventarisasi fisik, (3) perbedaan satuan 

barang, (4) ketersediaan data lapangan, (5) 

regulasi pencatatan hewan/tanaman air, dan (6) 

pencatatan pada aplikasi persediaan. Persentase 

masing-masing kendala disajikan pada Gambar 9. 

Gambar 9 
Kendala Pelaporan Hewan/Tanaman Air pada 

Satuan Kerja 

 
Sumber : data diolah 

Kendala yang disampaikan dalam 

kuesioner selanjutnya dikonfirmasi pada sesi 

wawancara. Berdasarkan hasil kuesioner dan 

wawancara, kendala yang dihadapi  satuan kerja 

dalam penyusunan laporan keuangan meliputi: 

(a) regulasi tentang pencatatan hewan; (b) 

inventarisasi fisik; (c) ketersediaan data; (d) 

aplikasi persediaan; dan (e) penyajian informasi. 

Penjelasan dari masing-masing kendala adalah 

sebagai berikut. 
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a. Regulasi tentang Pencatatan Hewan/ 

tanaman air : 

1) Belum ada kebijakan khusus yang dapat 

dipedomani dalam pencatatan hewan/ 

tanaman air 

2) Perbedaan persepsi dari pihak-pihak 

penyusun laporan keuangan terkait 

dengan perlakukan akuntansi hewan/ 

tanaman air dalam peraturan yang 

berlaku 

3) Ketiadaan format khusus dalam laporan 

keuangan terkait dengan penyajian 

informasi hewan/tanaman air 

b. Inventarisasi Fisik 

Pada satuan kerja belum terdapat 

keseragaman tentang cara menghitung hewan/ 

tanaman air dalam proses inventarisasi fisik. 

Selain itu, inventarisasi fisik harus dilakukan 

beberapa kali sesuai dengan fase pertumbuhan 

masing-masing hewan/tanaman air. 

c. Ketersediaan Data 

Ketersediaan data lapangan sebagai 

dokumen sumber pada aplikasi persediaan/ 

SIMAK BMN menjadi kendala bagi satuan kerja, 

antara lain: 

1) Mobilitas dan transformasi ikan yang 

sangat cepat menyebabkan data di 

lapangan cepat berubah.  

2) Penyampaian data laporan dari petugas 

lapangan sering terlambat (tidak tepat 

waktu)   

d. Aplikasi Persediaan 

1) Operator aplikasi persediaan harus 

sering melakukan penyesuaian data 

persediaan pada aplikasi sesuai dengan 

hasil inventarisasi fisik.  

2) Penggunaan menu reklasifikasi 

keluar/reklasifikasi masuk dalam 

penyesuaian data persediaan  sesuai 

dengan hasil inventarisasi fisik dan tarif 

PNBP sebenarnya bukan mekanisme 

yang tepat. Penyesuaian data 

inventarisasi fisik semestinya 

menggunakan menu Hasil Opname 

Fisik. Namun demikian, saat ini 

penggunaan menu reklasifikasi 

keluar/reklasifikasi masuk adalah yang 

paling memungkinkan. 

e. Penyajian informasi 

1) Sesuai kebijakan akuntansi indukan 

semestinya disajikan sebagai aset tetap 

lainnya, namun karena rentan mati 

maka disajikan sebagai persediaan.  

2) Pencatatan hewan/tanaman air 

didasarkan pada hasil inventarisasi fisik 

yang hanya bersifat estimasi/taksiran. 

Hal ini menyebabkan kuantitas ikan 

yang dicatat belum dapat dipastikan 

apakah sama persis dengan kuantitas 

ikan yang sebenarnya. 

3) Prosedur penghapusan yang relatif 

panjang menyebabkan satuan kerja 

kesulitan mengajukan usulan 

penghapusan hewan/tanaman air yang 

disajikan sebagai aset tetap lainnya. Hal 

ini menyebabkan informasi yang 

disajikan pada laporan BMN aset 

ekstrakomptabel belum sesuai dengan 

kondisi di lapangan. 

4.5.2. Kendala pada Biro Keuangan/Penyusun 
LKKL 

Biro Keuangan merupakan unit yang 

menyusun Laporan Keuangan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan 

tugasnya, terdapat beberapa kendala dalam 

penyusunan laporan keuangan antara lain: 

a. Kodifikasi hewan/tanaman air  pada Aplikasi 

Persediaan belum tersedia 

Pada aplikasi persediaan hanya terdapat 
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kodifikasi Hewan dan Tanaman yang Dijual atau 

Diserahkan Kepada Masyarakat.  

b. Perbedaan penggunaan satuan barang 

 Pencatatan hewan/tanaman air 

menggunakan satuan barang yang berbeda sesuai 

dengan tahapan pertumbuhan, sehingga pada 

satu siklus hidup hewan/tanaman air nilainya 

berubah-ubah. Hal ini membutuhkan ketelitian 

pencatatan dari operator persediaan. 

c. Frekuensi pelaksanaan inventarisasi 

fisik yang cukup sering dilakukan 

Inventarisasi fisik yang sering dilakukan 

menyebabkan satuan kerja perlu melakukan 

penyesuaian nilai pada aplikasi persediaan 

berulang kali. 

Selain kendala yang dihadapi dalam 

penyusunan laporan keuangan, terdapat temuan 

pada saat Itjen melakukan reviu laporan 

keuangan, antara lain: 

a. Cara menghitung persediaan ikan, dimana 

setiap jenis ikan memiliki cara perhitungan 

berbeda-beda.  

b. Nilai pencatatan persediaan tidak 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

c. Perbedaan persepsi penggunaan data antara 

operator BMN/SAIBA dengan petugas 

lapangan pada saat reviu laporan keuangan. 

d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

operator BMN/SAIBA terkait pencatatan 

akuntansi hewan/tanaman air. 

e. Ketiadaan standar akuntansi khusus 

hewan/tanaman air, sehingga seringkali 

terdapat perbedaan pemahaman auditor 

Itjen terkait perlakuan akuntansi hewan/ 

tanaman air. 

Terdapat pula temuan berulang dari BPK 

terkait penyajian hewan/tanaman air, antara lain: 

a. Metode inventarisasi fisik yang berbeda 

Di beberapa satuan kerja, metode 

sampling sudah diterima oleh BPK, tetapi di 

satuan kerja lain belum dapat diterima. BPK juga 

mempermasalahkan ketidakseragaman dalam 

penggunaan metode sampling di beberapa satuan 

kerja. 

b. Penjelasan tentang perhitungan Harga Pokok 

Produksi (HPP)  

Pada saat melakukan pemeriksaan, 

auditor BPK seringkali meminta perhitungan HPP, 

sedangkan satuan kerja tidak melakukan 

perhitungan HPP. 

 

E. PENUTUP 
 

1. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab 

sebelumnya, maka simpulan pada kajian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlakuan akuntansi atas hewan/tanaman 

air pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan 

SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah 

pusat.  

a. Saat ini seluruh satuan kerja lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengakui hewan/tanaman air yang 

dibudidayakan (benih, calon induk, dan 

induk) sebagai persediaan. Semestinya 

induk diakui sebagai aset tetap lainnya. 

b. Hewan/tanaman air hasil pengembang-

biakan semestinya diukur dengan nilai 

wajar. Namun saat ini, satuan kerja 

menggunakan penggunaan tarif PNBP 

dalam pengukuran hewan/tanaman air 

hasil pengembangbiakan. 

c. Penyajian dan pengungkapan terkait 

persediaan hewan/tanaman air dalam 
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laporan keuangan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam SAP dan 

kebijakan akuntansi pemerintah pusat. 

Namun demikian, jika diperlukan, 

penjelasan terkait hewan/tanaman air 

yang menjadi aset tetap lainnya yang 

merupakan aset ekstrakomptabel juga 

dapat disajikan pada bagian 

pengungkapan lainnya. Nilai dan 

jumlahnya yang material dapat menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan terkait hewan/tanaman air.  

2. Kompleksitas yang timbul pada proses 

pencatatan hewan dan tanaman air adalah 

sebagai berikut: 

a. Terdapat inkonsistensi penggunaan 

satuan barang. Saat ini penggunaan 

satuan barang non ikan hias merujuk 

pada PP tentang Tarif PNBP. 

b. Satuan kerja belum menerapkan metode 

yang sama dalam inventarisasi fisik. SOP 

yang ada belum dapat diimplemen-

tasikan oleh seluruh satuan kerja. 

c. Belum terdapat pengaturan yang dapat 

menjadi rujukan dalam penyesuaian 

hasil inventarisasi fisik hewan/tanaman 

air menyebabkan adanya perbedaan 

treatment dalam implementasinya. 

d. Prosedur penghapusan hewan/tanaman 

air yang tidak mudah 

3. Kendala yang dihadapi satuan kerja dan biro 

keuangan dalam penyusunan laporan 

keuangan antara lain: 

a. Standar dan kebijakan akuntansi yang 

mengatur khusus mengenai hewan/ 

tanaman air belum ada. 

b. Data lapangan sebagai dokumen sumber 

pada aplikasi persediaan/SIMAK BMN 

cepat berubah dan penyampaiannya 

sering kali terlambat. 

c. Kendala pada aplikasi persediaan yaitu 

belum terdapat kodifikasi hewan/ 

tanaman air dan penggunaan menu 

reklasifikasi keluar/reklasifikasi masuk 

untuk penyesuaian data persediaan 

sesuai dengan hasil inventarisasi fisik 

belum tepat.  

d. Prosedur penghapusan yang relatif 

panjang menyebabkan satuan kerja 

kesulitan mengajukan usulan 

penghapusan hewan/tanaman air yang 

disajikan sebagai aset tetap lainnya.  

e. Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman operator BMN/SAIBA 

terkait pencatatan akuntansi hewan/ 

tanaman air. 

2. Rekomendasi 
 

Berkaitan hasil penelitian di atas, dapat 

diberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

agar menetapkan standar akuntansi yang 

khusus mengatur hewan/tanaman air 

sebagai payung hukum dalam pencatatan 

dan pelaporan hewan/tanaman air di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu 

meningkatkan kompetensi operator dan 

penyusun laporan keuangan. 

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu 

menegaskan kembali kepada seluruh satuan 

kerja di bawahnya untuk menerapkan SOP 

tentang inventarisasi fisik yang telah 

ditetapkan untuk keseragaman dalam proses 

dan pencatatan inventarisasi fisik 

hewan/tanaman air. 
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4. PP tentang Tarif PNBP di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

terakhir ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini 

menyebabkan tarif tersebut sudah tidak 

relevan lagi untuk diterapkan. Oleh karena 

itu, diperlukan fleksibilitas dalam penetapan 

peraturan mengenai tarif PNBP.  

5. Penyusun standar dan/atau kebijakan 

akuntansi dapat menetapkan hewan/ 

tanaman air yang berumur pendek sebagai 

hewan/tanaman air semusim dan diakui 

sebagai persediaan, sehingga mempermudah 

proses penghapusannya. 

6. Kebijakan terkait penghapusan hewan/ 

tanaman air masih merujuk pada kebijakan 

penghapusan BMN pada umumnya. 

Mengingat karakteristiknya yang berbeda 

dengan BMN lainnya, diperlukan kebijakan 

dan perlakuan khusus penghapusan 

hewan/tanaman air dari pengelola barang. 

7. Pengelola barang dan pengguna barang perlu 

melakukan analisis mengenai urgensi 

ketersediaan kodifikasi khusus untuk 

pencatatan hewan pada aplikasi persediaan. 

8. Penyusun kebijakan akuntansi agar 

membuat sistem (aplikasi) yang dapat 

mengakomodasi semua transaksi hewan/ 

tanaman air, termasuk siklus pertumbuhan 

hewan/tanaman air, perbedaan penggunaan 

satuan barang, dan penyesuaian data dengan 

hasil inventarisasi fisik. 
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