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PROFESI PENILAI  & 

KONSEP DAN TEORI DASAR  

PENILAIAN PROPERTI  
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SKEMA PENGGOLONGAN PROPERTI  

 

Tangible Asset 
 

Real Properti 

(Tanah, Bangunan dan Sarana 

Pelengkap) 

Personal Properti 

Mesin dan Peralatannya , Fixture 

& Furniture, Alat – alat Berat, 

Kendaraan Bermotor . 

 

Goodwill 

Hak Paten 

Franchises 

Merk Dagang (Trade Mark) 

Hak Cipta (Copy Right) 

 

 

Saham 

Investasi 

Deposito 
 

 

Intangible Asset 
 

 

Surat Berharga 
 

 

PROPERTI 
 



Dasar Peraturan Profesi Penilai 

 Peraturan Menteri Keuangan 

     No.101/PMK.01/2014 Tentang Penilai  Publik , 
 tanggal 2 Juni 2014. dan perubahannya yang 
 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 
 Republik Indonesia no 56/PMK.01/2017 tanggal 17 
 April 2017 

Peraturan Menteri Keuangan dan Perubahannya 
ini yang mendasari penilai dan perlu disimak serta 
diikuti para penilai , baik yang ingin berpraktek 
sebagai penilai publik (berijin) dan memiliki kantor 
penilai publik ( KJPP ) maupun para penilai yang 
bergabung dalam kantor penilai , dan para 
pengguna jasa penilai    



 Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh 

para pengguna jasa . 

Bidang Jasa Penilaian meliputi : 
Penilaian Properti Sederhana . 

Penilaian Properti 

Penilaian Bisnis . 

Penilaian Personal Properti 
 

Bidang Jasa Penilaian Properti Sederhana : 

• Tanah luas < 5.000 m ² yang diperuntukkan untuk 1 unit rumah tinggal 

• Satu unit apartemen , rumah tinggal , rumah toko , rumah kantor atau 
kios 

• Peralatan dan perlengkapan bangunan yg merupakan bagian dari 
apartemen , rumah tinggal , rumah toko , rumah kantor atau kios . 

• Unit mesin individual yang merupakan perlengkapan dari apartemen , 
rumah tinggal , rumah toko , rumah kantor atau kios . 

• 1 ( satu ) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang , 
mobil beban , sepeda motor dan yang bukan merupakan armada 
angkutan  

 



 Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh 

para pengguna jasa . 

Bidang Jasa Penilaian Properti : 
• Tanah dan Bangunan beserta kelengkapannya , serta pengembangan 

lainnya atas tanah 

•  Mesin dan Peralatannya termasuk Instalasi dan yang dirangkai dalam 
satu kesatuan dan / atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses 
produksi . 

• Alat transportasi , alat berat , alat komunikasi , alat kesehatan , alat 
laboratorium dan utilitas , peralatan dan perabotan kantor , dan 
peralatan militer . 

• Perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima 
jaringan , satelit dan stasiun bumi . 

• Pertanian , perkebunan , peternakan , perikanan , dan kehutanan  

• Pertambangan . 
 



Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh para 

pengguna jasa . 
 

Bidang Jasa Penilaian Bisnis : 

• Entitas Bisnis 

• Penyertaan  

• Surat berharga termasuk derivasinya  

• Hak dan Kewajiban perusahaan  

• Aktiva tidak berwujud 

• Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa 

tertentu ( conomic damage ) untuk mendukung berbagai tindakan 

korporasi atau atas transaksi material . 

• Opini kewajaran . 

• Instrumen keuangan 

 



Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh para 

pengguna jasa . 
 

Bidang Jasa Penilaian Bisnis Personal Properti : 

• Pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan .  

• Mesin dan Peralatannya termasuk instalasinya yang dirangkai dalam 

satu kesatuan dan / atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses 

produksi . 

• Alat transportasi , alat berat , alat komunikasi , alat kesehatan , alat 

laboratorium dan utiulitas , peralatan dan perabotan kantor , dan 

peralatan militer . 

• Perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima 

jaringan , satelit , dan stasiun Bumi . 

 



 Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh para 

pengguna jasa . 
Bidang Jasa Lainnya yang dapat dilayani oleh Penilai Publik yang 

berklasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan jasa Penilaian 

Bisnis 

 Penilai Properti : 

• Konsultasi pengembangan properti 

• Desain sistem informasi aset 

• Manajemen properti  

• Studi kelayakan usaha  

• Jasa agen properti 

• Pengawasan pembiayaan proyek . 

• Studi penentuan sisa umur ekonomi 

• Studi penggunaan tertinggi dan terbaik  

• Studi optimalisasi aset  

Penilai Bisnis : 

• Studi Kelayakan Usaha  

• Penasihat keuangan korporasi dan Pengawasan pembiayaan proyek . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh para 

pengguna jasa . 

Untuk mendapatakan izin Penilai Publik , Penilai beregister 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris 

Jenderal u.p Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan                

( selengkapnya dapat dibaca pada PMK no 56/PMK.01/2017 pasal 

9 ) antara lain : 
 

Memiliki Domisili di Wilayah negara Republik Indonesia yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk . 

Paling rendah berpendidikan strata satu atau setara . 

Lulus ujian sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang     

dimohonkan . 

Lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai  

Menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang dibuktikan dengan kartu 

anggota yang masih berlaku . 

Dsb nya . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Perbedaan antara Penilai Properti dan Penilai Bisnis 

 
Profesi Penilai : Penilai Properti dan Penilai Bisnis 

Perbedaan dapat diketahui dari Nomor Ijin Penilai Publik ,  

yang membedakan adalah sebagai berikut : 

– Penilai Properti  

 Contoh : P – 1.09.00121 

– Penilai Bisnis . 

 Contoh : B – 1.09.00121 

– Penilai Properti & Bisnis 

 Contoh : PB – 1.09.00121 

Laporan Penilaian Bisnis hanya dapat ditanda tangani 

oleh Penilai B atau PB . 

 

 



Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dapat berbentuk : 

Perseorangan. 

Persekutuan ( Partnership ) 

 

KJPP adalah tempat Penilai berpraktek , bila Penilai telah  

berpraktek wajib berpedoman pada : 

Standar Penilaian Indonesia . 

Kode Etik Penilai Indonesia ( KEPI ) 

Ketentuan perundangan lain yang berlaku . 



Standar Penilaian Indonesia ( 2015 ) 
 Standar Penilaian Indonesia disusun untuk mencapai  

    maksud dan tujuan  berikut :  

Mendorong Penilai untuk secara berhati – hati menentukan dan 

memahami kebutuhan dan persyaratan dari pemberi tugas , dan 

untuk memberikan kepastian kepada Penilai bahwa Penilai 

dibekali dengan standar penilaian yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut . 

Memajukan penggunaan dasar penilaian dan asumsi secara 

konsisten dalam penilaian dan pemilihan dasar penilaian yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan Pemberi Tugas . 

Membantu Penilai untuk mencapai kompetensi profesional 

dengan standar yang mengikuti pedoman internasional dalam 

persiapan dan pelaksanaan pekerjaan penilaian 

Memastikan bahwa laporan penilaian yang dihasilkan bersifat 

komprehensif dan tidak menyesatkan , berisi informasi yang 

mudah dimengerti yang dibutuhkan dan harus didapatkan oleh 

pembacanya . 



Standar Penilaian Indonesia ( 2015 ) 
 Standar Penilaian Indonesia …………… tujuan  berikut :  

Memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan 

penilaian mengandung informasi yang jelas , akurat dan 

memadai sehingga tidak menyesatkan . 

 Kode Etik Penilai Indonesia :  

Pada hakekatnya arti dari Penilai adalah sebagai profesi yang 

mengemban kepercayaan dari masyarakat . 

Ciri pokok yang memberikan hak hidup bagi profesi Penilai 

adalah adanya pengakuan dari masyarakat bahwa Penilai 

memiliki keahlian khusus serta integritas , kejujuran dan 

obyektivitas dalam melakukan profesinya . 

KEPI adalah landasan moral bagi Penilai dalam menjalankan 

tugasnya .  



Kode Etik Penilai Indonesia ( 2013 ) 
 Prinsip dasar etik terdiri dari lima prinsip yaitu  :  

Integritas : memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam 

hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung tinggi 

kebenaran dan bersikap adil 

Objektivitas : menghindari benturan kepentingan , atau tidak 

dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan 

profesional atau bisnis  

Kompetensi : menjaga pengetahuan dan ketrampilan 

profesional yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil 

penilaian telah dibuat berdasarkan pada perkembangan terakhir 

dari praktek dan teknik penilaian serta peraturan dan 

perundangan – undangan . 

Kerahasiaan : menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

dalam hubungan profesional dan bisnis , serta tidak 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa 

ijin , maupun untuk digunakan sebagai informasi untuk 

kepentingan pribadi Penilai atau pihak ketiga . 



Kode Etik Penilai Indonesia ( 2015 ) 
 Prinsip dasar etik terdiri dari lima prinsip yaitu  :  

Perilaku Profesional : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

lingkup Penugasan yang telah disepakati di dalam kontrak , dan 

mengacu pada SPI . Selalu bertindak demi kepentingan publik 

dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi Penilai 

. 



Penilai 

 Definisi 
Penilai adalah perseorangan yang melakukan 

kegiatan penilaian sesuai dengan keahlian dan 

profesionalisme yang dimiliki dan menjadi anggota 

asosiasi profesi penilai yang diakui oleh pemerintah 

serta mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia 

(SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan standar 

keahlian lainnya yang terkait dengan kegiatan 

penilaian. 

 (SPI 0.5.57.1) 



Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis 

Dimana Perbedaannya? 

Penilaian 

Bisnis 

Penilaian 

Properti 



Lingkup Penugasan sesuai standar 

antara lain : 

Penilai harus mengetahui dan merumuskan tujuan 

Penilaian dari Pemberi Tugas sehingga Penilai dapat 

mengetahui dan selanjutnya dapat menentukan 

dasar penilaian yang dianggap sesuai . 

Lingkup Penugasan harus tertuang di dalam atau 

dibuktikan oleh dokumen penawaran ( proposal ) dan 

/ atau perjanjian kerja ( kontrak penugasan ) yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak ( Penilai dan 

Pemberi Tugas ) , sebelum Penilai mengeluarkan 

laporan Penilaian . 


