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❑ Materi dalam slide didasarkan pada PSAK, ISAK pada saat slide ini diperesentasikan. 

❑ Materi dalam slide ini merupakan materi pengajaran semata dan bukan ditujukan

untuk memberikan saran atas transaksi tersebut. Perlakuan akuntansi akan sangat

dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan transaksi tersebut.

❑ Jika terdapat perbedaan antara materi ini dengan apa yang dalam standar terkini

maka yang berlaku adalah ketentuan dalam standar.

❑ Beberapa contoh, penjelasan lebih lanjut atas standar merupakan pendapat pribadi

pembicara dan tidak berkaitan dengan perusahaan atau tempat kerja pembicara.
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Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan

Tanggal Efektif

Referensi 2021 2022 2023 2024 2025

Psak 74- Kontrak Asuransi IFRS 17 ✓

Amandemen PSAK 22- Definisi Bisnis Amendment IFRS 3 ✓

Amandemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK

73 – Reformasi Acuan Suku Bunga- Fase 2

Amendment IFRS 9, IAS

39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16

✓

Amandemen PSAK 73 - Konsesi Sewa Terkait COVID-19 

setelah 30 Juni 2021

Amendment IFRS 16 ✓

Amandemen PSAK 57 - Kontrak Memberatkan – Biaya

Pemenuhan Kontrak

Amendment IAS 37 ✓

Amandemen PSAK 16 - Aset Tetap: Hasil Sebelum

Penggunaan yang Diintensikan

Amendment IAS 16 ✓

Amandemen PSAK 1 - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau

Tidak Lancar

Amendment IAS 1 ✓

PSAK Baru/Amandemen Berlaku Mulai 1-jan-21 (1/2)



Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan

Tanggal Efektif

Referensi 2021 2022 2023 2024 2025

Penyesuaian Tahunan 2020 (PSAK 69, PSAK 71, PSAK 73) Annual Improvement 

untuk Siklus IFRS 2018-

2020

✓

Amandemen PSAK 22 - Referensi Kerangka Konseptual Amendment IFRS 3 ✓

Amandemen PSAK 1 - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Amendment IAS 1 ✓

Amandemen PSAK 25 - Definisi Estimasi Akuntansi Amendment IAS 8 ✓

SAK Entitas Privat (“SAK EP”) IFRS untuk UKM 

efektif untuk 1-Jan-25

✓

PSAK Baru/Amandemen Berlaku Mulai 1-jan-21 (2/2)



Informasi Perusahaan

• Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan

• Informasi dapat bersifat mandatory (diharuskan regulasi) atau informasi voluntary
(sukarela)

• Penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena
berkurangnya asymmetry information

Entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk 
membantu dalam pengambilan keputusan. 

• Laporan keuangan, 

• Laporan Tahunan (Annual Reporting), 

• Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) – Tripple bottom line,

• Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting) – Laporan ringkas dan menekankan pada 
value creation (EVA), strategi perusahaan. IIRC merumuskan standar penyusunan laporan
keuangan terintegrasi.

• Informasi Digital: penyajian, real time information

Informasi perusahaan
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Laporan keuangan memberikan infomasi → posisi keuangan, kinerja,  perubahan posisi keuangan
suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan 
pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai (investor dan kreditor).

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK/IFRS).  

Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material: “Pernyataan ini tidak 
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material”

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas

Laporan Keuangan
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Perkembangan Standar Akuntansi

Pra PAI

1973

PAI 

1974

Harmonisasi 
IAS 1994-

2007

Konvergensi 
IFRS sd 2010

Eff 1 Jan 2012

Update
PSAK sd

2014 Eff 1 
Jan 2015

Update 
PSAK sd

2018
Eff 1 Jan 

20208 Desember 2008 
Komitmen mendukung IFRS 
sebagai standar akuntansi 
keuangan global

Adopsi IAS mulai

PSAK 1994
SAK ETAP

Eff 1 Jan 2011

SAK EMKM

Eff 1 Jan 2017

2020
PSAK 74
Kontrak
Asuransi
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Akan digantikan SAK EP (Entitas

Privat) 1 Jan 2025



Standar Akuntansi di Indonesia
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK → berbasis IFRS

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat – SAKEP – efektif 1 Januari 2025

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi

nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut)

• Nama laporan berbeda

• Komponen laporan berbeda

• Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian

Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Syariah

• Mengatur transaksi Syariah

• Pelaporan organisasi Syariah

• Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP 

/ EMKM tergantung entitasnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS / International Public 

Sector Accounting Standards.



Standar Akuntansi Keuangan

Kerangka Konseptual

• PSAK 74 Kontrak Asuransi

• PSAK 73 Sewa

• dll

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

• ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

• ISAK 16 Konsesi Jasa – Grantor

• ISAK 36 Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

• Bultek 11 Revaluasi Aset Tetap; Bultek 12 Akuntansi Transaksi Repo Syariah; Bultek 10 Penerapan Anuitas
dalam Murabahan; Bultek 10 Transisi ISAK 27; Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahan,

• dll

Buletin Teknis

• SAK Syariah

• SAK ETAP diganti dengan SAK Entitas Privat (SAKEP) per 1 Jan 2025

• SAK EMKM

Standar selain PSAK
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Karakteristik IFRS

• IFRS menggunakan “Principle-Based “ :
• Lebih menekankan pada intepreatasi  dan aplikasi  atas standar sehingga harus berfokus pada spirit 

penerapan prinsip tersebut.

• Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi 
mencerminkan realitas ekonomi.

• Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi.

• Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri 
(perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai 

• Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif

• IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para 
pengguna konsekuensinya PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS.

Standard IFRS terdiri dari dua: Standar lama yang masih menggunakan nama IAS (International Accounting 

Standard) dan Standar baru atau revisi IAS dengan menggunakan nama IFRS.

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan adopsi dari

International Financial Reporting Standard (IFRS)
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• Standar Akuntansi internasional yang saat ini menjadi acuan / referensi:
• IFRS International Financial Reporting Standard – IASB, standard setter under IFAC
• IPSAS International Public Sector Accounting Standard – IPSASB standard setter for 

public entity under IFAC
• SFAS Statement Financial Accounting Standard / Concept (US GAAP)  – FASB. Standard 

ruled based and more detailed.
• International Public Sector Accounting Standard

• Dikembangkan dari IFRS
• Memodifikasi IFRS baik major dan minor untuk disesuaikan dengan entitas publik
• Mengembangkan standar yang khusus hanya untuk entitas public – ex: revenue without 

performance obligation, service benefit
• Dunia menuju standar akuntansi global

• Joint Project IASB dan FASB untuk mengurangi perbedaan
• Convergence → one set global accounting standard. 

Standar Akuntansi Internasional



Perubahan PSAK

• PSAK yang terkait dengan pengaturan baru misal PSAK 69, PSAK 70
• PSAK yang merubah pengaturan lama namun berbeda sangat substansial misal PSAK 72 

Pendapatan dari Kontrak Pelanggan menggantikan PSAK 23 Pendapatan Sewa dan PSAK 73 
Sewa menggantikan PSAK 30 Sewa

PSAK Baru

• Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan, klarifikasi pengukuran
yang tidak signifikan.

• Contoh:

• PSAK 24 (Revisi 2015) gain loss aktuaria → OCI

• PSAK 16 (2016) dampak dari PSAK 69

PSAK Revisi / Amandemen

• Merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup sempit (narrow-scope) yang hanya
bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prisip baru ataupun perubahan
signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada. 

• Dampak dari perubahan PSAK lain 

PSAK Penyesuaian
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Pengaturan PSAK

PSAK terkait Pelaporan

• PSAK 1 Penyajian Laporan
Keuangan

• PSAK 2 Laporan Arus Kas

• PSAK 3 Laporan Interim

• PSAK 4 Laporan Keuangan
Tersendiri

• PSAK 65 Konsolidasi

• PSAK 5 Segmen

PSAK terkait Pengaturan
Transaksi dan Konsep

• PSAK 22 Kombinasi Bisnis

• PSAK 8 Peristiwa setelah Tanggal
Neraca

• PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi dan Kesalahan

• PSAK 56 Laba per lembar saham

• PSAK 68 Nilai Wajar

• PSAK 38 Restrukturisasi Entitas
Sepengendali

• PSAK 63 Hiperinflasi

Pengaturan komponen LK

• PSAK 13 Properti Investasi

• PSAK 14 Persediaan

• PSAK 16 Aset Tetap

• PSAK 19 Aset Tak Berwujud

• PSAK 24 Imbalan Kerja

• PSAK 57 Provisi, Kontijensi

• PSAK 58 Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual

• PSAK 55, 60, 71 Instrumen Keuangan

• PSAK 69 Agrikultur

• PSAK 66 Pengaturan Bersama

• PSAK 15 Investasi Asosiasi dan Ventura Bersama

• PSAK 67 Pengungkapan investasi pada entitas lain

• PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah

• PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan

• PSAK 73 Sewa

• PSAK 53 Imbalan Berbasis Saham

• PSAK 64 Evaluasi dan Explorasi Sumber Daya Mineral

• PSAK 74 Kontrak Asuransi
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SAK ETAP



SAK ETAP
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▪ SAK ETAP:  Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

▪ PSAK yang disederhanakan:

▪ Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana
▪ Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran
▪ Mengurangi pengungkapan
▪ Penyederhanaan

▪ Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone)

▪ Manfaat SAK ETAP 

▪ Perusahaan kecil, menengah diharapkan mampu menyusun laporan keuangannya sendiri,
dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan 
keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

▪ Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam
implementasinya

▪ Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam
implementasinya, namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan
keuangan.



• Laporan Laba Rugi

• Neraca

• Perubahan Ekuitas (tidak perlu jika perubahan hanya karena

laba dan dividen)

• Laporan Arus Kas – (metode tidak langsung)

• Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Laporan Keuangan ETAP



ISI SAK ETAP
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BAB ISI BAB ISI

1 Ruang Lingkup 16 Aset Tak Berwujud

2 Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewan

3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

4 Neraca 19 Ekuitas

5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan

6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman

7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset

8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja

9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi  
dan Koreksi Kesalahan

24 Pajak Penghasilan

10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporan

11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing

12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak 27 Peristiwa setelah Tanggal Akhir Pelaporan

13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan
Istimewa

14 Properti Investasi 29 Ketentuan Transisi

15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif

Daftar Istilah

Ref: SAK ETAP



Ruang Lingkup

• SAK ETAP, digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu
entitas yang:

▪ Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

▪ Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 
eksternal

• Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan

▪ Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam 
proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 
regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

▪ Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 
besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau 
pedagang efek, dana  pensiun, reksa dana dan bank investasi.

• Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat
menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi
mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contoh: Bank Perkreditan Rakyat
(BPR)

20
Ref: SAK ETAP



Perbedaan Pokok SAK UMUM dan SAK ETAP

• Komponen Laporan Keuangan : Neraca, Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas laporan. 

• Jika Perubahan ekuitas hanya dari laba dan dividen → Laporan laba rugi dan perubahan saldo
laba.

• Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung.

• Menggunakan metode biaya untuk investasi ke asosiasi dan pengendalian bersama

• Menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.

• Aset tetap, aset tidak berwujud properti investasi hanya menggunakan metode biaya. 

• Penurunan nilai diperkenankan dibandingkan dengan nilai wajar, revaluasi aset tetap
dibolehkan jika ada peraturan pemerintah

• Tidak ada bab khusus yang mengatur instrumen keuangan, namun ada pengaturan klasifikasi
aset keuangan: diperdagangkan, tersedia dijual dan dipegang hingga jatuh tempo. Ada 
penurunan nilai – penyisihan piutang..

21Ref: SAK ETAP



Perbedaan Pokok SAK UMUM dan SAK ETAP

• Sewa operasi menggunakan konsep rule based – 4 kriteria (perpindahan kepemilikan, 
opsi beli, 75%masa manfaat, nilai kini sewa >90%nilai wajar aset)

• Tidak mengakui pajak tangguhan, kapitalisai biaya pinjaman

• Tidak ada pengaturan tentang : penggabungan usaha, derivatif, hedging

• Mata uang pelaporan menggunakan mata uang fungsional atau rupiah.

• Terdapat pengaturan dalam PSAK seperti dengan dengan pengaturan yang lebih
sederhana: investasi properti, hubungan istimewa, peristiwa setelah periode pelaporan, 
imbalan kerja, Pengendalian bersama (PBA, PBO dan PBE).

• Tidak ada pengaturan khusus transaksi khusus industri: kontrak asuransi, eksplorasi dan 
evaluasi minerral, agrikultur.

• Hirarki kebijakan akuntansi jika SAK ETAP tidak mengatur secara khusus akan digunakan: 
bab yang terkait, kerangka konseptual, standar lain, dan literatur.

22Ref: SAK ETAP



SAKEP
SAK 

ENTITAS PRIVAT



STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAKEP)

• SAK Entitas Privat menggantikan SAK tier 2 SAK ETAP

• SAK Entitas Privat

• Adopsi dari IFRS for SME’s (2015)
• Lebih sederhana dari SAK namun lebih komprehensif dari SAK ETAP

• Penambahan pengaturan SAK ETAP dalam SAK Entitas Privat

• Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri

• Instrumen Keuangan Dasar

• Isu terkait Instrumen Keuangan Lain

• Kombinasi Bisnis dan Goodwiil

• Hibah Pemerintah

• Pembayaran Berbasis Saham

• Penurunan nilai Aset

• Hiperlinflasi

• Aktivitas Khusus: Agrikultur, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral; Perjanjian Konsesi Jasa

• Perubahan pengaturan seperti asset tetap, asset takberwujud, properti investasi, penghasilan komprehensif
lain, sehingga tidak jauh berbeda dengan PSAK

• Disahkan Juni 2021, Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi – Penerapan Dini 1/1/2022 dan Efektif 1 Januari 2025

Ref: Materi PPT Public Hearing SAK Entitas Privat
24
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ISI SAK ENTITAS PRIVAT (SAKEP) 
BAB ISI BAB ISI

1 Entitas Privat 19 Kombinasi Bisnis dan Goodwill

2 Konsep dan Prinsip Pervasive 20 Sewa

3 Penyajian Laporan Keuangan 21 Provisi dan Kontijensi - lampiran

4 Laporan Posisi Keuangan 22 Liabiltias dan Ekuitas

5 Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi 23 Pendapatan

6 Laporan Perubahan Ekuitas 24 Hibah Permerintah

7 Laporan Arus Kas 25 Biaya Pinjaman

8 Catatan atas Laporan Keuangan 26 Pembayaran Berbasis Saham

9 Laporan Keuangan Konsolidasi dan LK Tersendiri 27 Penurunan Nilai Aset

10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan 28 Imbalan Kerja

11 Instrumen Keuangan Dasar 29 Pajak Penghasilan

12 Isu terkait Instrumen Keuangan Lain 30 Penjabaran Valuta Asing

13 Persediaan 31 Hiperinflasi

14 Investasi pada Entitas Asosiasi 32 Transaksi dalam Mata Uang Asing

15 Investasi pada Ventura Bersama 33 Pengungkapan Pihak Berelasi

16 Properti Investasi 34 Aktivitas Khusus

17 Aset Tetap 35 Ketentuan Transisi

18 Aset Tak Berwujud selain goodwill Lam A – Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi
LAM B Daftar Istilah
Lam C – Penyesuaian terhadap SAK dan SAK EMKM
Ilustrasi, table persyaratan penyajian dan pengungkapan, Perbedaan
IFRS dan IFRS for SME.

Ref: Draf SAK Entitas Privat



SAK EMKM



RUANG LINGKUP
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Disahkan 24 Oktober 2016, dilaunching pada KNA VIII 8 Desember
2016

• Kata Pengantar

• Standar – 18 bab → isi pokok standar

• Dasar Kesimpulan → bukan bagian standar

• Contoh Ilustrasi laporan keuangan – dilengkapi contoh jurnal
penyesuaian kas menjadi akrual → bukan bagian dari standar

Isi Standar

Ref: SAK EMKM



RUANG LINGKUP SAK EMKM

• ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan
menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, selama dua tahun berturut-
turut. 

Standar digunakan untuk entitas mikro, kecil dan menengah

Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengijinkan entitas
tersebut menyusun laporan keuagnan dengan menggunaan SAK 
EMKM

28Ref: SAK EMKM



UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

• Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh 
juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau

• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

Kriteria Usaha Mikro

• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - Rp 
500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau

• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 
- Rp 2.500.000.000,00.

Kriteria Usaha Kecil

• Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 - Rp. 
10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

• Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 -
50.000.000.000,00.

Kriteria Usaha Menengah :

29

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan.

Ref: UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah



Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 1

• Laporan Keuangan 3 (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan 
Catatan atas Laporan Keuangan) sementara ETAP ada 5 laporan
keuangan:

• Dalam kebijakan akuntansi, tidak memperkenankan penggunaan standar
lain di luar SAK EMKM.

• Penilaian menggunakan historical cost.

• Beberapa pengaturan SAK ETAP tidak ada dalam SAK EMKM: asosiasi, 
anak perusahaan, imbalan kerja, pihak berelasi, peristiwa setelah tanggal
pelaporan, mata uang fungsional, property investasi.

• Tidak ada pengaturan khusus untuk pengungkapan, sesuai bab 6 
pengungkapan diperlukan jika informasi relevan

• Tidak ada pengaturan khusus kas yang dibatasi

• Aset keuangan tidak mengakui penurunan nilai kecuali jika regulasi
mengatur untuk industri tersebut. Tidak ada kapitalisasi biaya transaksi
atas aset dan liabilitas keuangan, semua biaya transaksi dibebankan

• Persediaan tidak ada cadangan penurunan nilai, persediaan diukur
sebesar harga perolehan.

30

Laporan Laba Rugi

Laporan Posisi 
Keuangan

Catatan atas 
Laporan Keuangan

LK EMKM

Ref: SAK EMKM



Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 2

• Aset tetap tidak penurunan nilai, tidak boleh dilakukan revaluasi. Tidak ada kapitalisasi atas
biaya yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan.

• Tidak boleh kapitalisasi bunga pinjaman terkait dengan pembangunan aset tetap sendiri.

• Penyusutan dan amortisasi tidak mempertimbangkan nilai residu dan hanya dengan metode
garis lurus dan saldo menurun.

• Dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan perorangan / 
firma

• Biaya pengembangan semuanya dibebankan tidak ada yang dapat diakui aset tak berwujud.

• Kurs valuta asing: tidak ada penilaian kembali aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing
pada tanggal pelaporan, diukur dengan kurs pada tanggal transaksi.

• Tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi cukup diungkapkan jika material.

• Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima (basis kas)

• Konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan.
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PENGATURAN SAK EMKM

• Bab 1 Ruang Lingkup

• Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasive

• Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan

• Bab 4 Laporan Posisi Keuangan

• Bab 5 Laporan Laba Rugi

• Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan

• Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan

• Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan

• Bab 9 Persediaan

• Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama

• Bab 11 Aset Tetap

• Bab 12 Aset Takberwujud

• Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas

• Bab 14 Pendapatan dan Beban

• Bab 15 Pajak Penghasilan

• Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing

• Bab 17 Ketentuan Transisi 

• Bab 18 Tanggal Efektif
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PSAP
PERNYATAAN STANDAR 

AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN



KERANGKA
KONSEPTUAL PELAPORAN 

KEUANGAN (KKPK)



Pengantar

• Kerangka konseptual pelaporan keuangan disahkan pada 11 Desember 2019 → Revisi Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan (KKPK).

• Menggantikan kerangka konseptual yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

• Adopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku efektif 1 Jan 2020

• KKPK berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

• Perubahan pada Bab 1 dan 2 terkait klarifikasi atas
penatagunaan oleh manajemen (management's 
stewardship), prudensi (prudence), substansi
mengungguli bentuk,ketidakpastian pengukuran, 
dan identifikasi relevansi dan reprensentasi tepat.

• Penambahan bab terkait deskripsi laporan
keuangan dan entitas pelapor.

• Perubahan definisi elemen laporan keuangan.

• Penambahan deskripsi kewajiban kini dan 
pedoman yang mendukung deskripsi tersebut.

• Penambahan pedoman lain dari elemen laporan
keuangan.

• Penambahan deskripsi kriteria pengakuan.

• Penambahan deskripsi penghentian pengakuan.

• Penambahan deskripsi dasar pengukuran.

• Penambahan deskripsi faktor yang dipertimbangkan
ketika memilih dasar pengukuran.

• Penambahan deskripsi penyajian dan 
pengungkapan.
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Perubahan
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ISI KERANGKA KONSEPTUAL

PENDAHULUAN

1. Tujuan Pelaporan Bertujuan Umum

2. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan yang Berguna

3. Laporan Keuangan dan Entitas Pelapor

4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

5. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

6. Pengukuran

7. Penyajian dan Pengungkapan 

8. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

BAB
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Pendahuluan - Tujuan

KKPK mendeskripsikan tujuan dari dan konsep untuk, pelaporan keuangan untuk
tujuan umum. 

• membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 
dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berdasarkan
konsep yang konsisten;

• membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi
yang konsisten ketika tidak ada Standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau
peristiwa lain, atau ketika Standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi; dan;

• membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan Standar.

Tujuan Kerangka Konseptual:

• Tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. 
Kerangka Konseptual ini tidak mengungguli PSAK tertentu. 

Kerangka Konseptual bukan merupakan PSAK
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1. Tujuan Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum

TUJUAN, KEGUNAAN, DAN KETERBATASAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN 
UMUM• Sumber daya ekonomik dan klaim

• Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim

• Kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual

• Kinerja keuangan terefleksikan oleh arus kas masa lalu

• Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan

INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS PELAPOR, KLAIM 
TERHADAP ENTITAS, SERTA PERUBAHAN SUMBER DAYA DAN KLAIM

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS
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1. Tujuan

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari Kerangka Konseptual.

(a) pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang;

(b) penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

(c) menggunakan hak untuk memilih, atau memengaruhi, tindakan manajemen yang 
memengaruhi penggunaan sumber daya ekonomik entitas.

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan
tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, 
pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan
sumber daya kepada entitas. Keputusan mengenai:
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2.  Karakteristik Informasi keuangan yang berguna

Pendahuluan

• Karakteristik kualitatif fundamental

• Relevansi : nilai prediktif, nilai konfirmasi dan memperhatikan materialitas

• Representasi Tepat : lengkap, netral, bebas dari kesalahan

• Karakteristik kualitatif peningkat

• Keterbandingan

• Keterverifikasian

• Ketepatwaktuan

• Keterpahaman

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna

Kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna
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3. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Entitas Pelapor

Tujuan dan ruang lingkup laporan
keuangan

Periode pelaporan

Perspektif yang diadopsi dalam laporan 
keuangan

Asumsi kelangsungan usaha

• Laporan keuangan konsolidasian 
dan tidak dikonsolidasikan

• Laporan keuangan

ENTITAS PELAPOR
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4. Unsur Unsur Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

• Hak

• Potensi untuk menghasilkan manfaat
ekonomik

• Pengendalian

DEFINISI ASET

• Kewajiban

• Pengalihan sumber daya ekonomik

• Kewajiban kini sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu

DEFINISI LIABILITAS

• Unit Akun

• Kontrak eksekutori

• Substansi hak kontraktual dan kewajiban 
kontraktual

ASET DAN LIABILITAS

DEFINISI EKUITAS

DEFINISI PENGHASILAN DAN 
BEBAN
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Sumber daya

ekonomik

Aset Sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu.

Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

Liabilitas Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa

masa lalu.

Ekuitas Kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Perubahan sumber

daya ekonomik

dan klaim, yang

mencerminkan

kinerja keuangan

Penghasilan Peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain 

yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.

Beban Penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain 

yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

Perubahan lain

dalam sumber daya

ekonomik dan

klaim

Kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dan distribusi kepada mereka.

Pertukaran aset atau liabilitas yang tidak menghasilkan peningkatan atau penurunan ekuitas.
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4. Unsur Unsur Laporan Keuangan
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5. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

PROSES PENGAKUAN

• Relevansi

• Ketidakpastian eksistensi

• Probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomik

• Representasi tepat

• Ketidakpastian pengukuran

• Faktor lain

KRITERIA PENGAKUAN

PENGHENTIAN PENGAKUAN
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6. Pengukuran

• Relevansi: Karakteristik aset atau liabilitas; 
Kontribusi arus kas masa depan

• Representasi tepat

• Karakteristik kualitatif peningkat dan kendala
biaya → Biaya historis, Nilai kini

• Faktor khusus untuk pengukuran awal

• Lebih dari satu dasar pengukuran

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN 
SAAT MEMILIH DASAR PENGUKURAN

PENGUKURAN EKUITAS

TEKNIK PENGUKURAN BERDASARKAN 
ARUS KAS

PENDAHULUAN

• Biaya historis

• Nilai kini

• Nilai wajar

• Nilai pakai dan nilai pemenuhan

• Biaya kini

DASAR PENGUKURAN

• Biaya historis

• Nilai kini: Nilai wajar, Nilai pakai dan nilai 
pemenuhan, Biaya kini

INFORMASI YANG DISEDIAKAN 
OLEH DASAR PENGUKURAN 
KHUSUS
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7. Penyajian dan Pengungkapan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

TUJUAN DAN PRINSIP PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

• Klasifikasi aset dan liabilitas

• Saling hapus

• Klasifikasi ekuitas

• Klasifikasi penghasilan dan beban

• Laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain

KLASIFIKASI

AGREGASI

48Ref: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan



8. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

• konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal bersinonim dengan aset neto atau 
ekuitas entitas. 

• konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang 
didasarkan pada, sebagai contoh, unit output per hari. 

Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar entitas dalam penyusunan laporan
keuangan.

• Pemeliharaan modal keuangan. Laba diperoleh jika jumlah finansial aset neto pada akhir periode melebihi jumlah 
finansial pada awal periode, setelah mengeluarkan distribusi kepada, dan kontribusi dari, pemilik selama periode. 
Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dalam satuan moneter nominal atau satuan daya beli yang konstan. 

• Pemeliharaan modal fisik. Laba diperoleh jika kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) entitas (atau 
sumber daya atau dana yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas tersebut) pada akhir periode melebihi kapasitas 
produktif fisik pada awal periode setelah mengeluarkan distribusi kepada, dan kontribusi dari, para pemilik selama 
suatu periode.

Konsep pemeliharaan modal
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ISAK 32

DEFINISI DAN HIERARKI 
STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN 



Standar Akuntansi Keuangan

• Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi
yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan
Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk
entitas yang berada di bawah pengawasannya.

• Terdapat potensi inkonsistensi antara definisi SAK dan hierarki SAK 
jika terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda atas suatu
transaksi yang sama antara PSAK/ISAK dan peraturan pasar modal.

• ISAK 32 menjelaskan dan menegaskan hierarki PSAK, ISAK dan 
peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di 
bawah pengawasannya.



ISAK 32: Hierarki SAK

• PSAK 25 Part 07 - Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau
kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut.

• PSAK yang dimaksudkan merujuk pada PSAK dan ISAK

• ISAK memiliki status yang sejajar dengan PSAK

• Peraturan regulator pasar modal

• Todal Bertentangan dengan PSAK/ISAK spesifik/

• Diatur dalam PSAK 25 paragraf 07 dan 10-12 

• Bertentangan dengan PSAK/ISAK spesifik.

• Jika prinsip pokok peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan prinsip
akuntansi, atau

• Jika perlakuan akuntansi dalam peraturan regulator pasar modal tidak sesuai dengan
kriteria dalam KKPK 

Contoh: PSAK/ISAK menganut prinsip substansi mengungguli bentuk, sedangkan peraturan
pasar modal menganut prinsip bentuk mengungguli substansi

ISAK 32 mensyaratkan entitas menerapkan PSAK dan ISAK yang spesifik



PSAK 1
PENYAJIAN LAPORAN 

KEUANGAN



Penyajian Laporan Keuangan

• Perubahan PSAK 1
❑ Eff 2012 – komponen LK, pos luar biasa, NCI, OCI

❑ Eff 2015 – nama LK, komponen OCI, komparasi tambahan

❑ Eff 2017 – prakarsa pengungkapan: materialitas & penggabungan, pemisahan
penyajian, subtotal, OCI dari entitas asosiasi, fleksibilitas urutan CALK

❑ ED dikeluarkan 2020 – materilitas pengungkapan kebijakan akuntansi

Laporan keuangan lengkap (tingkat keutamaan sama):

▪ Laporan Posisi Keuangan
▪ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
▪ Laporan Perubahan Ekuitas
▪ Laporan Arus Kas – PSAK 2
▪ Catatan atas Laporan Keuangan  
▪ Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya
▪ Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat

sebelumnya → retroaktif, kesalahan

Tujuan laporan keuangan :   

▪ memberikan informasi mengenai:

▪ posisi keuangan, 

▪ kinerja keuangan

▪ arus kas entitas

yang bermanfaat bagi sebagian besar

kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi. 
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• Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
• Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Karakteristik Umum Laporan Keuangan
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▪ Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

▪ Entitas yang LK telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK.

▪ Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akutansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan
atau materi penjelasan

▪ Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap
PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan.

▪ Dalam menyusun LK manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan usaha.

▪ Entitas menyusun LK atas dasar akrual,  kecuali laporan arus kas

▪ Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang Material dan menyajikan secara
terpisah pos yang memiliku sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material.

▪ Saling hapus (asset dan liabilitas, beban dan pendapatan) tidak dilakukan kecuali diijinkan PSAK.

▪ Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan, jika periode lebih Panjang atau lebih pendek dari
satu tahun harus diberikan harus diberikan pengungkapan.

▪ Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan dala, operasi entitas atau
perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Informasi Komparatif

• Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode 
sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, 
kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. 

• Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan 
keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan.

• Entitas menyajikan minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi 
terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas dan dua laporan 
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. 
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• Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi 

tersebut disusun sesuai PSAK/ISAK. 

Informasi komparatif terdiri satu atau lebih LK, namun tidak LK lengkap. 

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan seluruh LK sebagai komparatif tambahan. 

Entitas disyaratkan menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi 

komparatif yang terkait dengan laporan tambahan.



Perubahan Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali, Retrospektif atau Reklasifikasi

▪ Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat
sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika:

a. entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian 
kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos 
dalam laporan keuangan; dan

b. penerapan retrospektif, penyajian kembali retropsektif atau reklasifikasi memiliki 
dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode 
sebelumnya.

▪ Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:
a. akhir periode berjalan;
b. akhir periode sebelumnya; dan
c. awal periode

▪ Jika entias merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah
dan alas an reklasifikasi.





Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Indentifikasi Laporan Keuangan

• Entitas mengidientifikasikan laporan keuangan secara jelas dan 
membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama

• Menyajikan informasi berikut:

• Nama entitas dan periode laporan

• Apakah laporan satu atau kelompok

• Tanggal akhir periode atau periode yang dicakup.

• Mata uang pelaporan

• Pembulatan yang digunakan

• Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam LK atau pengungkapan dalam CALK
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Laporan Posisi Keuangan

• Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan
dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan.

• Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari
materialitas informasi tersebut.

• Pos tambahan, judul sub total boleh disajikan sepanjang
relevan

• Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka
pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, 
kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi
yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan
urutan likuiditas. 

• Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka
pendek

• Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau
penggunaan (asset)  penyelesaian kewajiban (liabilitas) dalam
jangka waktu satu tahun.

• Pengungkapan dalam LK 

atau CALK subklasifikasi

yang disajikan sesuai

operasi entitas.

• Informasi modal dan 

cadangan diungkapkan

dalam Posisi Keuangan, 

Perubahan Ekuitas atau

CALK.

• Jika modal bukan saham, 

menyajikan komponen

ekuitas setiap kategori.



Minimum Line Item

(a) aset tetap;

(b) properti investasi;

(c) aset takberwujud;

(d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan

pada (e), (h) dan (i));

(e) investasi dengan menggunakan metode ekuitas;

(f) aset biologis sesuai PSAK 69;

(g) persediaan;

(h) piutang dagang dan piutang lain;

(i) kas dan setara kas;

(j) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang 

dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58;

(k) utang dagang dan utang lain;

(l) provisi;

(m) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang 

disajikan dalam (k) dan (l));

n) liabilitas dan aset untuk pajak kini sesuai dengan

PSAK 46;

(o) liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai

PSAK 46;

(p) liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang 

dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang 

dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;

(q) kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai 

bagian dari ekuitas; dan 

(r) modal saham dan cadangan yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
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Aset dan Liabilitas Jangka Pendek

• Klasifikasi aset lancar, jika:

• mengharapkan akan merealisasikan aset, 
atau bermaksud menjual atau
menggunakannya, dalam siklus operasi
normal;

• memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;

• mengharapkan akan merealisasi aset dalam 
jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan; 
atau

• kas atau setara kas (PSAK 2) kecuali aset 
tersebut penggunaannya untuk
menyelesaikan liabilitas sekurang-
kurangnya 12 bulan setelah periode
pelaporan.

• Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak
termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak
lancar.

• Klasifikasi liabilitas pendek, jika:

– memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas 

tersebut dalam siklus operasi normalnya;

– memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan

diperdagangkan;

– liabilitas tersebut jatuh tempo untuk

diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan

setelah periode pelaporan; atau

– tidak memiliki hak tanpa syarat untuk

menunda penyelesaian liabilitas selama

sekurangkurangnya 12 bulan setelah periode

pelaporan.

• Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak

termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas

jangka panjang.



Laporan Posisi Keuangan

PSAK 1

IAS 1

ASET LIABILITAS

Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek

Aset tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang

EKUITAS

Hak Non Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan ke

pemilik entitas induk

ASET EKUITAS

Aset tidak Lancar Hak Non Pengendali

Aset Lancar Ekuitas yang dapat diatribusikan ke

pemilik entitas induk

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

64

• Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset/liabiltas → ekuitas yang bukan berasal dari 
transaksi dengan pemilik.

• Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain

• Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara:

• Satu laporan: bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan
komprehensif lain

• Dua laporan: Laporan Laba Rugi dan Laporan Penghasilam Komprehensif yang dimulai dari laba
rugi tahun berjalan.

• Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan 
non pengendali.

• Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi diharuskan
pengungkapan berdasarkan sifat

• Penyajian “pos luar biasa / extraordinary item” tidak diperkenankan lagi
• Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi

kepada pengguna → pendapatan, beban keuangan, pajak.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Minimum Line Item Laporan Laba Rugi Komprehensif

65

a. pendapatan;
b. biaya keuangan;
c. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint 

ventures yang dicatat dengan menggunakan metode 
ekuitas;

d. beban pajak;
e. suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:

– laba rugi setelah pajak dari operasi yang 
dihentikan; dan

– keuntungan atau kerugian setelah pajak yang 
diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset 
atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka 
operasi yang dihentikan;

f. laba rugi
g. komponen dari penghasilan komprehensif
h. bagian komprehensif dari etitas asosiasi dan ventura

bersama
i. total laba rugi komprehensif

• Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai 
material, maka entitas mengungkapkan sifat dan 
jumlahnya secara terpisah:

• penurunan nilai persediaan /aset tetap dan 
pemulihannya

• restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas 
dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya 
restrukturisasi;

• pelepasan aset tetap;
• pelepasan investasi;
• operasi yang dihentikan;
• penyelesaian litigasi; dan
• pembalikan liabilitas diestimasi lain.

• Entitas menyajikan analisis beban menggunakan 
klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang 
dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan 
relevan.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Penghasilan Komprehensif Lain

• Penghasilan komprehensif lain: berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yan tidak
diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK

• Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok:

❑ Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; 

• Surplus revaluasi aset tetap → direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual

• Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti – keuntungan/kerugian aktuaria → tidak direklasifkasi.

• Keuntungan/kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain (FVOCI) – instrument ekuitas / tidak memenuhi test SPPI → jika dijual direklasifiksai saldo
laba

❑ Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

• Keuntungan/kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain (FVOCI) – instrument utang / memenuhi test SPPI → jika dijual direklasifiksai ke laba rugi

• Cash flow hedge  → keuntungan/kerugian yang efektif → kontrak berakhir → L/R

• Translasi mata uang asing dari anak perusahaan / cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan
induk / pusat

❑ Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi → diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasfikasi ke LR atau
tidak direklasifkasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya.

66
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Klasifikasi Beban – Sifat dan Fungsi

• Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah 
karena tidak perlu alokasi beban menurut 
fungsi

Laba Rugi – Sifat

Pendapatan xxxx

Pendapatan lainnya (xxxx)

Total Pendapatan xxxx

Penghasilan lain xxxx

Bahan baku yang digunakan (xxxx)

Beban imbalan kerja (xxxx)

Beban penyusutan dan amortiasai (xxxx)

Beban lainnya (xxxx)

Total beban (xxxx)

Laba sebelum pajak xxxx

• Minimal biaya penjualan berdasarkan metode 

fungsi secara terpisah dari beban lain.

• Jika klasifikasi berdasarkan fungsi maka harus 

mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat 

beban, termasuk beban penyusutan dan & 

amortisasi dan imbalan kerja

Laba Rugi - Fungsi

Pendapatan xxxx

Beban penjualan (xxxx)

Laba bersih xxxx

Penghasilan lain xxxx

Beban Distribusi (xxxx)

Beban lain (xxxx)

Laba sebelum pajak xxxx

Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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Laporan Perubahan Ekuitas

• Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk dan pihak non pengendali

• Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif.

• Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari :
• Laba rugi
• pos pendapatan komprehensif

• transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Laporan Perubahan Ekuitas atas Catatan atas Laporan Keuangan

• Analisis penghasilan kompurehsif lain berdasarkan pos

• Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham, diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan.

• Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas: 
– modal disetor

– Saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif

– Saldo laba

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan 68



• Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna
laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan
entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

• PSAK 2 : Laporan Arus Kas mengatur persyaratan
penyajian dan pengungkapan informasi arus kas

Laporan Arus Kas

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan

• Catatan atas laporan keuangan

• Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi → dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, 
asumsi dalam estimasi; 

• Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di
bagian mana pun dalam laporan keuangan;

• Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam
laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami
laporan keuangan → (pengelolaan modal)

▪ Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan
secara sistematis

▪ Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yag
berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan

• Modal - Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan
dan proses entitas dalam mengelola modal.

• Informasi kualitatif, kuantitatif

• Pemenuhan persyaratan modal

• Instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas – data kuantitatif
diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses, arus kas
keluar dan bagaimana penentuannya.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan

• Pengungkapan lain

• Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian
laporan keuangan.

• Jumlah dividen preferen yang tidak diakui.

• Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagiian manapun dalam
informasi yang dipublikasi bersama LK:

▪ Domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi
utama kantor

▪ Sifat operasi dan kegiatan utama

▪ Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok
usaha

▪ Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur
entitas



Penghasilan Komprehensif Lain – Tidak Direklasifikasi

• Entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehan 600.000 
akumulasi depresiasi 200.000. Aset direvaluasi menjadi 500.000 dan masa manfaat
tersisa 10 tahun.

• Jurnal saat revaluasi

• Akumulasi Depresiasi 200.000

• Aset tetap 200.000

• Aset tetap 100.000

• Surplus revaluasi 100.000

• Jurnal saat depresiasi

• Beban Depresiasi 50.000

• Akumulasi Depresiasi 50.000

• Surplus Revaluasi 10.000

• Saldo Laba 10.000
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ED 2021 Efektif 2023
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• Mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material menggantikan istilah
kebijakan akuntansi signifikan.

• Tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain atau kondisi yang 
material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. 
Diberikan contoh keadaan di mana entitas mempertimbangkan kebijakan akuntansi
menjadi material terhadap laporan keuangan entitas.

• Informasi spesifik-entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi
pengguna laporan keuangan.

• Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material 
sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

• Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak memengaruhi persyaratan
pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya

Update
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Ilustrasi Laporan Laba Rugi dua Laporan

Referensi : Laporan Tahunan BP 2014 78



Ilustrasi Laporan Laba Rugi dua Laporan
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ISAK 35
PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN ENTITAS 

BERORIENTASI NON LABA



Praktik Akuntabilitas Organisasi nonlaba di  Indonesia

Tidak ada 
keharusan 

menyusun LK, 
kecuali 

menerima hibah 
500jt dan tot 
aset bukan 

hibah 20milyar 

Entitas non laba 

non Pemerintah

Menyajikan 
laporan 

keuangan dengan 
dorongan 

stakeholder 
kepentingan 

donatur

Entitas 

nonlaba 

Pemerintah

▪ BLU – PP BLU menyatakan SAK yang berlaku umum.
▪ BLU - PMK 17/2015 PSAP BLU. Entitas BLU kekayaan

negara tidak dipisahan → BLU menggunakan SAP 
▪ OJK – PSAK dan ISAK 35
▪ BPKH – PSAK dan ISAK 35
▪ BI – Kebijakan Akuntansi Keuangan BI
▪ Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang 

digunakan namun harus menyusun laporan keuangan

81

Ormas yang 
menerima 
dana hibah 

wajib 
menyusun 

laporan 
keuangan 
sesuai SAK

PSAP

PSAK / SAK ETAP / 

ISAK 35

81

• Tidak membayar 
pajak atas surplus 
yang diperoleh 
untuk yayasan 
pendidikan; 

• Pendapatan bukan 
obyek pajak



Pendahuluan

❑ Referensi

▪ PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

❑Latar Belakang

▪ PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika entitas
dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi.

▪ Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas
dengan aktivitas nonlaba.

▪ PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba

▪ Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:

▪ Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat
ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan.
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Pendahuluan

❑ Ruang Lingkup

▪ Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.

▪ Juga berlaku untuk ETAP.

▪ Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan

❑ Permasalahan

▪ Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat
penyesuaian:

▪ Deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan;

▪ Deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri

83
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Interpretasi

▪ Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun
dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan
persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)

▪ Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi
yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal:
pembatasan sumber daya (par 10)

▪ Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi
yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul misal laporan
perubahan aset neto, bulan laporan laba rugi, untuk mencerminkan
fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)

▪ Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta
dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan
atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang
disajikan dalam LK. (Par 12)

Ref: ISAK 35 Penyajian LK Entitas Berorientasi Non Laba



Contoh Ilustrasi dalam ISAK 35
bukan bagian dari standar

▪ Laporan Posisi Keuangan
▪ Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto

tanpa pembatasan

▪ Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri

▪ Laporan Penghasilan Komprehensif
▪ Kolom tunggal

▪ Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto

▪ Laporan Perubahan Aset Neto

▪ Laporan Arus kas

▪ Catatan atas Laporan Keuangan

Ref: ISAK 35 Penyajian LK Entitas Berorientasi Non Laba



PSAK 2
LAPORAN ARUS KAS



PSAK 2: LAPORAN   ARUS  KAS

Informasi arus kas entitas berguna
sebagai dasar untuk menilai
kemampuan entias dalam 

menghasilkan kas dan setara kas 
serta menilai kebutuhan kas entitas

untuk menggunakan arus kas 
tersebut.

Laporan arus kas menggambarkan
perubahan historis dalam kas dan 

setara kas yang diklasifikasikan atas 
aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan selama satu periode
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Kas dan Setara Kas
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• Kas adalah saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand) deposit.

• Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, 
berjangka pendek dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah yang dapat ditentukan dan memilki risiko perubahan nilai yang 
tidak signifikan.

• Investasi segera jatuh tempo→ tiga bulan atau kurang

• Saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah
ditentukan

• Cerukan (bank overdraft) termasuk dalam kas / setara kas

• Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau
setara kas



Penyajian Laporan Arus Kas

• Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 
diklasifikasikan menurut:

• Aktivitas operasi

• Aktivitas investasi

• Aktivitas pendanaan.

• Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai
dengan bisnisnya.

• Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari
satu aktivitas misal pelunasan pinjaman dan bunganya →
pendanaan dan operasi
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Arus Kas Operasi

90

▪ Aktivitas operasi adalah Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan
merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

▪ Indikator utama menentukan apakan operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan 
memelihara kemampuan operasi entitas, membayar deviden dan melakukan investasi.

▪ Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:
▪ Metode langsung → kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan;
▪ Metode tidak langsung → laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non kas, penangguhan atau

akrual dalam asset lancar dan kewajiban lancar dan unsur yang tidak terkait aktivitas operasi.

• Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung → informasi yang lebih berguna

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa

Pembayaran untuk karyawan.

Pembayaran klaim (asuransi), pembelian efek
(perusahaan efek), pengembalian kredit (bank)

Pembayaran biaya operasi

Pembayaran bunga, pajak.  

Inflows terdiri dari :

Penerimaan dari penjualan barang/jasa, royalti, 
pendapatan lain.

Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi
pajak.

Penerimaan dari pemberian untuk bank dan
penjualan sekuritas dari perusahaan efek



Aktivitas Operasi – Metode tidak langsung

Laba sebelum

pajak dan

bunga

Arus kas dari

kegiatan operasi

Perubahan akrual aset dan 

liabilitas untuk aktivitas

operasional

+ Kerugian dan –
Keuntungan

aktivitas investasi

dan pendanaan

+ Beban bukan kas 

seperti depresiasi dan 

amortisasi
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Arus Kas Investasi

• Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang
serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

• Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan
menghasilkan kas di masa depan

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, 
aset tidak berwujud, biaya pengembangan
dikapiralisasi

Pembayaran kas dari kontrak future, forward, 
swap untuk aktivitas pendanaan.

Pembayaran untuk membeli instrumen
utang/ekuitas/ ventura selain untuk
diperdagangkan

Inflows terdiri dari :

Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak
berwujud dan aset jangka panjang lain.

Penerimaan kas dari kontrak future/ forward, future 
untuk pendanaan

Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas
(selain diperdagangkan)

Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan
pinjaman dari pihak lain.
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Arus Kas Pendanaan

• Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta
komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas

• Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.

• Pelaporan Arus kas dari aktivitas Investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok
utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan 
pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto.

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kas kepada pemiliki untuk

menarik atau menebus saham.

Pelunasan pinjaman

Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi

saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan

Inflows terdiri dari :

Penerimaan kas dari penerbitan saham.

Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, 

wesel, pinjaman jangka pendek dan

jangka panjang, hipotek,
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Laporan Arus Kas

• Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara
konsisten.

• Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan (alternatif)

• Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi (alternatif)

• Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi
(alternatif)

• Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi (alternatif)

• Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan bunga pinjaman diungkapkan secara 
terpisah.

• Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas
dan setara kas.

• Pengungkapan transaksi non kas – investasi dan pendanaan



AMANDEMEN PSAK 2 – 44A-44E

• Pengungkapan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas dari aktivitas
pendanaan

• perubahan yang timbul dari arus kas

• perubahan nonkas. (44A)

• Entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan sebagai berikut: 

a) perubahan dari arus kas pendanaan; 

b) perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak
atau bisnis lain; 

c) dampak perubahan tingkat kurs valuta asing; 

d) perubahan pada nilai wajar; dan

e) perubahan lainnya. 



AMANDEMEN PSAK 2 – 44A-44E

20X1 Arus

Kas

Perubahan non kas 20X2

Akuisisi Valas Nilai 

wajar

Pinjaman jangka Panjang 44.000 (2.000) - - - 42.000

Pinjaman jangka pendek 20.000 (1.000) - 400 - 19.400

Liabilitas sewa 8.000 (1.600) 600 - - 7.000

Aset yang dimiliki untuk

lindung nilai pinj jk Panjang

(1.350) 300 - - (50) (1.100)

Jumlah liabilitas dari

aktivitas pendanaan

70.650 (4.300) 600 400 (50) 67.300



Pelaporan Arus kas atas dasar netto

• Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan
menurut arus kas bersih / netto :

• Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan
aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi (pembayaran rekening giro, dana pelanggan
dikelola entitas asosiasi)

• Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang 
besar dan jangka waktu singkat (transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan
investasi, pinjaman jangka pendek)

• Untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto

• Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito

• Penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain

• Pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah
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Arus kas dalam mata uang asing

• Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata

uang fungsional entitas dengan mengalikan jumlah mata uang

asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi.

• Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai

tukar pada tanggal transaksi arus kas.

• Konsisten dengan PSAK 10.

• Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibar

perubahan nilai tukar bukan arus kas.

• Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi

saldo awal dan akhir kas dan setara kas.



Investasi dalam asosiasi, anak, bisnis lain

• Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara
investor dan investee

• Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas
entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan
sebagai aktivitas investasi.

• Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas
anak dan bisnis:

• Jumlah imbalan

• Porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas

• Jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian
hilang

• Jumlah aset dan liabilitas selain kas /setara kas di mana
pengendalian hilang.



Ketentuan lain
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• Transaksi investasi dan pendanaan nonkas diungkapkan
pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat
memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas
investasi dan pendanaan.

• Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas
serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK 
dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan.

• Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas 
yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha
(restriksi) beserta pendapat manajemen.



Ilustrasi
Laporan Arus Kas

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan kas dari pelanggan 30.150.000 

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (27.600.000)

Kas yang dihasilan operasi 2.550.000

Pembayaran bunga (270.000)

Pembayaran pajak penghasilan (900.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 1.380.000

Arus kas untuk aktivitas investasi

Akuisisi entitas anak X dengan kas (cat A) (550.000)

Pembelian aset tetap (cat B) (350.000)

Hasil dari penjualan peralatan 20.000

Penerimaan bunga* 200.000

Penerimaan dividen* 200.000

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi (480.000)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Hasil dari penerbitan modal saham 250.000

Hasil dari pinjaman jangka Panjang 250.000

Pembyaran utang sewa pembiayaan (90.000)

Pembayaran dividen (1.200.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi (790.000)

Kenaikan bersih kas dan setara kas 110.000

Kas dan setara kas pada awal periode 120.000

Kas dan setara kas pada akhir periode 230.000

* dapat disajikan sebagai arus kas dari

operasi
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Arus Kas Operasi Metode Tidak Langsung

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Laba sebelum pajak 3.350.000

Penyesuaian untuk:

Penyusutan 450.000

Kerugian selisih kurs 40.000

Pendapatan investasi (500.000)

Beban bunga 400.000

Kenaikan piutang usaha dan piutang lain (500.000)

Penurunan persediaan 1.050.000

Penurunan utang usaha (1.740.000)

Kas yang dihasilkan dari operasi 2.550.000

Pembayaran bunga (270.000)

Pembayaran pajak penghasilan (900.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 1.380.000
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Arus Kas Operasi Metode Tidak Langsung - Bank

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan bunga dan komisi 28.447.000

Pembayaran bunga 23.436.000

Pembayarn piutang yang telah dihapus 237.000

Pembyaran kas kepada karyawan dan pemasok (997.000)

4.224.000

(Kenaikan) Penurunan dalam Aset operasi

Dana jangka pendek (650.000)

Deposito untuk tujuan pengendalian moneter 234.000

Ana uang muka kepada langganan 288.000

Kenaikan bersih dalam piutang kartu kredit (360.000)

Surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan (120.000)

(Kenaikan) Penurunan dalam Utan gObligasi

Deposito dari pelanggan 600.000

Sertifikat deposito yagn diperjualbelikan (200.000)

Kas bersih dan aktivitas operasi sebelum pajak 3.440.000

Pajak penghasilan (100.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 3.340
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PSAK 3

LAPORAN 

KEUANGAN 

INTERIM



• Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik 
laporan keuangan lengkap (seperti yang dijelaskan di PSAK atau laporan 
keuangan ringkas (seperti yang dijelaskan di Pernyataan ini) untuk suatu 
periode interim.

• Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 
satu tahun buku penuh.

Definisi dan Ruang Lingkup

▪ PSAK ini tidak mengatur entitas yang disyaratkan menerbitkan.

▪ Regulator, pemerintah mensyaratkan entitas tertentu untuk menerbitkan 

laporan keuangan interim sesuai SAK.

▪ Laporan keuangan interim dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK

▪ Jika laporan keuangan interim tidak sesuai SAK, tidak menghalangi 

laporan keuangan tahunan mematuhi SAK.



• Entitas diperbolehkan memilih menyusun 
laporan keuangan interim, informasi lebih 
sedikit dibandingkan dengan laporan 
keuangan tahunan.

• Pertimbangan: tepat waktu, biaya, 
pengulangan informasi

• Informasi lebih sedikit dibanding laporan tahunan

Isi Laporan Keuangan Interim



Komponen dan Penyajian

• Laporan keuangan interim dapat disajikan :
• Laporan Keuangan Lengkap
• Laporan Keuangan Ringkas

• Komponen minimal laporan keuangan interim
• Laporan posisi keuangan ringkas
• Laporan laba rugi komprehensif dalam laporan terpisah atau digabung

• Pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan
tahunan terkini, tidak perlu dibuat.

• Informasi yang material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam 
laporan keuangan interim diungkapkan.

• Kepatuhan terhadap SAK harus diungkapkan.

• Keputusan materialitas pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data 
untuk periode interim.
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Pengakuan dan Pengukuran

• Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama 
dalam laporan keuangan interim sebagaimana yang
diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali
untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan
setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang
akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan
berikutnya. 

• Namun, frekuensi pelaporan entitas (tahunan, 
semesteran, atau kuartalan) tidak mempengaruhi
pengukuran hasil tahunannya. 

• Untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran untuk
tujuan pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun
buku sampai tanggal pelaporan.



Pengakuan dan Pengukuran

• Pendapatan musiman, berulang, atau berkala dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi 
atau ditangguhkan pada tanggal interim, jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai 
pada akhir tahun buku.

• Biaya yang tidak beraturan selama tahun keuangan diantisipasi atau ditangguhkan untuk 
tujuan pelaporan interim jika, dan hanya jika, hal tersebut adalah tepat untuk 
mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan.

• Estimasi

• Penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan 
interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal, serta 
pengungkapan yang sesuai untuk semua informasi keuangan material yang 
relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. 

• Jika pengukuran dalam laporan keuangan tahunan dan interim berdasarkan 
pada estimasi yang masuk akal, maka penyusunan laporan keuangan interim 
umumnya akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak 
daripada laporan keuangan tahunan.



PSAK 5

SEGMEN OPERASI



Segmen Operasi

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan

keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis

yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Penyusunan laporan

keuangan didasarkan

pada perspektif

kebutuhan informasi oleh

pihak eksternal

Penyusunan laporan

keuangan didasarkan pada

perspektif kebutuhan

informasi oleh pihak

internal



Segmen Operasi

• Segmen operasi adalah komponen dari entitas: 
• Terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan

beban,
• Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional

untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan
• Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan

• Kriteria suatu unit dianggap sebagai segmen: 10% dari pendapatan, laba rugi atau aset. 

• Pengungkapan:
• Jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan (10% pendapatan, laba

rugi atau aset) → jika manjemen percaya informasi tersebut berguna bagi
pengguna.

• Yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria
agregasi.

• Jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas → tambahan segmen
diidentifikasi (walau tidak memenuhi kriteria).

• Segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam
kategori “semua segmen lain”.



Segmen Operasi – Penyesuaian 2015

Informasi Umum

• Menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika
menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat
segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai
dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik
ekonomik yang serupa.

Rekonsiliasi 

• mengklarifikasi bahwa rekonsiliasi total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas 
hanya diungkapkan jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23.



Ilustrasi Pengungkapan Segmen Operasi
Kebijakan akuntansi: ac Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional

bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



Ilustrasi Pengungkapan Segmen Operasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



PSAK 7
PENGUNGKAPAN 

PIHAK-PIHAK 
BERELASI



PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

▪ Mengapa perlu ??

Laporan Posisi 

Keuangan

Dan Laba Rugi

Transaksi dan 

Saldo

Dipengaruhi

• Keberadaan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

• Komitment dengan pihak tersebut



Ruang Lingkup

• Identifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak 
berelasi

• Identifikasi saldo, komitmen antara entitas dengan pihak-
pihak berelasi.

• Identifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan

• Menentukan pengungkapan yang diperlukan.

Dalam LK konsolidasian, LK tersendiri entitas induk atau
investor dengan pengendalian Bersama, pengaruh signifikan.

Pengungkapan yang diperlukan:
• Identifikasi saldo akun dalam LK dari pihak berelasi

• Sifat dan hubungan pihak berelasi dan pihak yang dimaksud

• Nilai transaksi, saldo → terkait pihak berelasi



Pihak Berelasi

a. Pihak-pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam 

menyiapkan laporan keuangannya.

b. Pihak berelasi → substansi hubungan tidak hanya dalam bentuk hukum

c. Pihak berelasi

▪ Orang / anggota keluarga terdekat jika memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas

entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan, personel manajemen kunci.

▪ Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu);

▪ anggota dari kelompok usaha sama

▪ Entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain 

▪ Ventura bersama dari pihak ketiga yang sama

▪ Program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau 

entitas yang terkait dengan entitas pelapor. 

▪ Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam 

butir (a).

▪ Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan



Pihak Berelasi – Penyesuaian 2015

• Definisi:

• Menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa:

• suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota
dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok
tersebut, 

• menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau 
kepada entitas induk dari entitas pelapor.

• Pengungkapan seluruh entitas

• Mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak perlu mengungkapkan imbalan
yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas
manajemen (Paragraf 17A); dan 

• Mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang  dibayarkan
kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang 
disediakan oleh entitas manajemen (Paragraf 18A).



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020

PT ASTRA INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020

PT ASTRA INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

ab. Transaksi-transaksi pihak berelasi

Group melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan

dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020

33. Informasi Mengenai Pihak Berelasi.

a. Sifat Hubungan

i. Entitas anak langsung dan tidak langsung

ii. Ventura Bersama dan entitas asosiasi langsung

dan tidak langsung

iii. Ventura Bersama langsung dan tidak langsung dari

induk perusahaan

iv. Entitas anak tidak langsung dari pemegang saham

utama Perseroan

v. Personel manajemen kunci: Dewan Komisaris & 

diireksi Perseroan dan Entitas Anak

vi. Progam Imbalan pascakerja
Rincian



Ilustrasi Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



PSAK 8



PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan



PSAK 8 - Peristiwa setelah Periode Pelaporan

• Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara
akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit

• Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah
tanggal laporan keuangan sudah final

• Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor

• Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan
selesai disusun manajemen

• Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah
peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode
pelaporan

• Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian
adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan



Ilustrasi PSAK 8 - Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Ref: Laporan Keuangan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, 2020

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 

• Komodo Bond

Pada tanggal 29 Januari 2021, Perusahaan telah membayar penuh Komodo Bond kepada wali amanat Rp5.400.000.000.

• Proyek Mydin Retain Mall Project Mydin Retain Mall

• Sesuai Surat Arbiter Tunggal Malaysia tanggal 25 Januari 2021, memutuskan Zecon Berhad untuk
membayar Perusahaan sebesar RM4,617,471 dan bunga 5% sejak 31 Oktober 2016 atas klaim 
progress proyek Mydin Retain Mall. Perjanjian Pendahuluan Restrukturisasi

• Pinjaman Pemegang Saham

Pada tanggal 5 Maret 2021, Perusahaan dan termasuk pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN 
Indonesia lainnya (PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII, PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk) menandatangani perjanjian pendahuluan restrukturisasi Pinjaman Pemegang
Saham kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia akan dikonversi menjadi uang muka investasi yang 
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.



PSAK 10
PENGARUH 

PERUBAHAN KURS 
VALUTA ASING



PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

• Entitas menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya.

• Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana suatu entitas 
beroperasi. PSAK 10 menjelaskan indikator mata uang fungsional.

• Mata uang asing : mata uang selain mata uang fungsional

• Akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif (PSAK 71) →
disajikan dengan mata uang fungsional. Selisih kurs diakui dalam laba rugi:

• Suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata
uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi

• Saldo akun moneter dalam tanggal pelaporan akan dinyatakan dalam mata uang fungsional dengan kurs 
pada tanggal pelaporan, akun nonmoneter.

• Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan 
ke dalam mata uang penyajian.

• Translasi → dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan yang berbeda. Translasi menggunakan
dasar kurs tanggal pelaporan untuk item dalam neraca dan kurs tanggal transaksi untuk item dalam laba
rugi.  Selisih akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

• Remeasurement entitas yang menggunakan mata uang non fungsional ke mata uang fungsional. Selisih
akan diakui dalam laba rugi. Akun moneter dengan kurs tanggal pelaporan, akun nonmoneter dengan kurs
historis, akun nonmoneter nilai wajar – kurs saat pengukuran nilai wajar



Mata Uang Fungsional

• Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana suatu entitas beroperasi

• Mata uang yang digunakan untuk penyajian adalah mata uang fungsional.

• Mata uang fungsional Par 9 dan 10:

• paling mempengaruhi harga jual (seringkali menjadi mata uang dimana harga jual untuk barang dan jasa 
didenominasikan dan diselesaikan); dan

• dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga 
jual dari barang dan jasanya

• mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa (biaya 
didenominasikan dan diselesaikan

• mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen 
ekuitas) dihasilkan

• mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan

• Pertimbangan menentukan mata uang fungsional Par 11

• Tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri.

• Apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan apakah arus kas tersebut siap 
tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor.

• Apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat 
terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor.

• Sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian dan kondisi 
yang mendasari tersebut



PSAK 25
KEBIJAKAN AKUNTANSI, 

PERUBAHAN ESTIMASI 
AKUNTANSI DAN 

KESALAHAN



Kebijakan Akuntansi

• Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu
yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

• Kebijakan akuntansi harus menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian.
• SAK spesifik berlaku → kebijakan akuntansi harus tunduk pada PSAK dan 

mempertimbangkan panduan aplikasi, 
• Jika tidak ada, menggunakan pertimbangan manajemen, dengan urutan acuan

• Persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa
dan terkait

• Definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan
dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

• standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang menacu
pada KDPPLK yang sama

• Literatur akuntansi

• Praktik akuntansi industri yang berlaku

Sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama

• Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk
transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa



Perubahan Kebijakan Akuntansi

• Perubahan kebijakan akuntansi tidak diperkenankan kecuali dipersyaratkan PSAK atau 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. 

• Untuk perubahan kebijakan akuntansi karena dipersyaratkan PSAK dalam perubahan standar :

• Mengikuti ketentuan transisi

• Jika tidak ada ketentuan transisi perubahan kebijakan diterapkan secara retrospektif, kecuali 

tidak praktis

• Perubahan kebijakan akuntansi bukan karena dipersyaratkan standar diterapkan secara

retrospektif.

• Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, 

pengukuran, transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah

diterapkan. 

• Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif

berlaku, maka entitas mengungkapkan fakta dan iformasi relevan atas dampak penerapan

PSAK tersebut.



Perubahan Estimasi

• Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-
elemen dalam LK: 

• melibatkan pertimbangan entitas, 
• estimasi karena ketidakpastian, 
• estimasi yang reasonable

• Estimasi akuntansi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi
dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman.

• Perubahan estimasi akuntansi adalah: penyesuaian jumlah tercatat yang berasal dari
penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait
dengan, aset dan liabilitas.

• Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam laporan laba
rugi pada:
• Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
• Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada

keduanya.



Kesalahan

• Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, 
penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan.

• Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara 
retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang 
diterbitkan setelah ditemukannya dengan:

a) Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu
atau

b) Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling
awal, maka menyajikan kembali untuk periode lalu sajian
paling awal



Update Amandemen PSAK 25 (1)

• Berlaku 1 Januari 2023

• Amendemen PSAK 25 mengusulkan menambahkan definisi
estimasi akuntansi dan menghapuskan definisi perubahan
estimasi akuntansi

• Deskripsi Estimasi Akuntansi:
• Kebijakan akuntansi mungkin mensyaratkan item dalam laporan keuangan untuk

diukur dengan cara yang melibatkan ketidakpastian pengukuran, sehingga entitas
mengembangkan estimasi akuntansi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
kebijakan akuntansi (Paragraf 32 [Draf] Amendemen PSAK 25). 

• Penggunaan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi
akuntansi, di mana teknik pengukuran mencakup teknik estimasi dan teknik
penilaian. (32A [Draf] Amendemen PSAK 25). 

• Terminologi “estimasi” dalam SAK terkadang bukan mengacu pada estimasi
akuntansi sebagaimana didefinisikan dalam [Draf] Amendemen tersebut (32B [Draf] 
Amendemen PSAK 25).



Update Amandemen PSAK 25 (2)

• Klarifikasi Perubahan Estimasi Akuntansi Paragraf 34 dan 34A 
Amendemen PSAK 25 mengusulkan klarifikasi terkait perlunya
mengubah estimasi akuntansi jika terjadi perubahan keadaan
yang menjadi dasar estimasi yaitu “perkembangan baru” dan 
dampak estimasi akuntansi atas perubahan input atau perubahan
teknik pengukuran adalah perubahan estimasi selain koreksi
kesalahan periode sebelumnya



PSAK 56
LABA PER LEMBAR 

SAHAM



Laba per lembar saham

• Laba per saham (LPS) banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. 

• LPS dikaitkan dengan harga per saham (price-earning ratio) memberikan gambaran
tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan.

• Dua variabel penentu LPS, yaitu:
• jumlah laba dalam satu periode; dan
• jumlah saham biasa yang beredar selama periode ber sangkutan.

• LPS ada dua yaitu LPS Dasar dan LPS Dilusi.

• LPS dasar dihitung dari laba residual dibagi jumlah saham biasa yang beredar

• LPS dilusian, dihitung dari laba residual setelah memperhitungkan efek dilutive (surat
berharga yang berdampak menambah lembar saham beredar, missal obligasi konversi, 
saham preferen konversi) dan jumlah lembar saham beredar setelah memperhitungkan
tambahan saham dari efek yang berpotensi menambah saham beredar (efek konversi
saham, warrant, opsi)

• LPS dilusian diungkapkan jika dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan LPS dasar



Laba Per Lembar Saham (LPS)

• Menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS.

• Meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode.

LPS Dasar =                    Laba Bersih Residual

Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa

EPS

Laba Bersih Residual

Jumlah Rata-rata Tertimbang

Saham Biasa

Penyesuaian atas Efek

berpotensi saham biasa

yang dilutif
=

+/+ 

atau

-/-

LPS Dasar

LPS Dilusian



Ilustrasi Laba Per Lembar Saham

PT. Melati memiliki income sebesar 210.000 untuk tahun 2014 dan rata-rata jumlah lembar

saham beredar 100.000 saham. Perusahaan memiliki dua obligasi konversi. 

Obligasi 6% dengan nilai total 1.000.000 yang dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. 

Bunga terkait dengan utang obligasi tersebut sebesar 62.000.

Obligasi 7% dijual dengan total 1.000.000 pada 1 april 2014 dan dapat dikonversi menjadi

32.000 saham. Bunga terkait dengan obligasi tersebut untuk tahun 2014 sebesar 80.000

EPS Dasar 210.000 / 100.000 = 2.1



Menghitung Diluted EPS, dimulai dari EPS Dasar 2,1

210.000

100.000

=

+ 62.000 x (1 – 0,40)

20.000

Basic EPS =

2,10 Pengaruh LPS=

1,86

+

+

+

$80,000 x (1 – 0,40) x 9/12

24.000

Pengaruh LPS = 1,50

LPS Dilusian = 1,97

6% Debentures 7% DebenturesBasic EPS

Ilustrasi Laba Per Lembar Saham



PSAK 63
PELAPORAN KEUANGAN 

DALAM EKONOMI 
HIPERINFLASI



Kondisi Hiperinflasi

• Laporan keuangan biaya historis dalam kondisi hiperinflasi
• Tidak mencerminkan nilai bisnis dari aset
• Tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
• Laba tidak mencerminkan replacement cost sehingga mengurangi modal 

riil
• Laba kepemilikan aset non-moneter tidak mencerminkan laba ekonomi riil

• Laporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi disajikan dalam unit 
pengukuran kini pada akhir periode pelaporan

• Pos-pos terkait di periode sebelumnya disajikan dalam unit pengukuran kini 
pada akhir periode pelaporan

• Laba atau rugi posisi moneter neto diakui dalam laba rugi dan diungkapkan 
terpisah.

• Indikasi ekonomi hiperinflasi – inflasi kumlatif 3 tahun mendekatan atau
melebihi 100%



Penyesuaian LK dalam Kondisi Hiperinflasi

Pemilihan indeks harga umum

Analisis dan penyajian-kembali aset dan liabilitas

Penyajian-kembali laba rugi

Perhitungan laba rugi posisi moneter neto

Penyajian-kembali arus kas

Penyajian-kembali periode sebelumnya



PSAK 68
NILAI WAJAR



Assets

Assets

Intangible

Financial

Inv

Property

PP&E

Inventory

Etc

Defined

Benefit

Biological 

assets



Nilai Wajar

• Tujuan :

a. mendefinisikan nilai wajar (fair value);

b. menetapkan kerangka pengukuran nilai wajar; dan

c. mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai 
wajar.

• nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu 

aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu 

liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal

pengukuran.

• “...the price that would be received to sell an asset or transfer a 
liability in an orderly transaction between market participants at 

the measurement date.”
IFRS 13 par 9

Exit Price



Hirarki Fair Value

Apakah ada harga kuotasian

dalam pasar aktif untuk aset

atau liabilitas yang identik

(Level 1)

Apakah ada input selain 

harga kuotasioan yang 

dapat diobservasi*

Gunakan nilai wajar 

pengukuran dengan Level 1

Gunakan input selain 

Harga kuotasian yang 

dapat diobservasi baik 

secara langsung atau tidak 

langsung, pengukuan ‡ 

Level 2

Gunakan input yang 

bukan berdasarkan 

harga pasar yang 

dapat diobservasi. 

Level 3

NoYes

Yes
No

Harus digunakan tanpa 

penyesuaian

* Maksimumkan input yang dapat diobservasi, 

termasuk informasi pasar dan informasi publik 

lainnya
‡ Input yang tidak dapat diobservasi diantaranya 

data entitas (anggaran, proyeksi), harus 

disesuaikan jika pelaku pasar menggunakan 

asumsi berbeda



Teknik Penilaian

• Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang 
memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat 
diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

• Tujuan teknik penilaian untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset 
atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara para pelaku pasar pada tanggal transaksi

• Tiga teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah:
• pendekatan pasar
• pendekatan biaya (cost approach) dan 
• pendekatan penghasilan.

• Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten.
• Entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk

aset atau liabilitas tersebut

• Penggunaan teknik tunggal atau beberapa teknik penilaian dimungkinkan.

• Pengukuran nilai wajar adalah titik dalam rentang tersebut yang paling mewakili nilai wajar dalam
keadaan tersebut.



• Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset 
atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. 

• Harga kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti yang paling andal dari nilai wajar
dan digunakan tanpa penyesuaian.

• Penekanan pada Level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut:
a. pasar utama untuk aset atau liabilitas atau, jika tidak terdapat pasar utama, 

pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut; dan
b. apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut

pada harga di pasar tersebut pada tanggal pengukuran.
• Entitas tidak membuat penyesuaian terhadap input Level 1 kecuali dalam beberapa 

keadaan sebagai berikut:
a. tidak dapat diakses untuk setiap aset atau liabilitas tersebut secara individual
b. harga kuotasian di pasar aktif tidak merepresentasikan nilai wajar pada tanggal

pengukuran. 
c. aset di pasar aktif dan harga tersebut perlu untuk disesuaikan untuk faktor yang 

spesifik terhadap item atau aset tersebut

Input Level 1



• Input Level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi
untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

• Jika aset atau liabilitas memiliki persyaratan (kontraktual) yang spesifik, input Level 2 harus dapat
diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. 

a. harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif.
b. harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif.
c. input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, sebagai contoh:

i. suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi yang umum;
ii. volatilitas yang tersirat; dan
iii. credit spreads.

d. input yang diperkuat pasar (market-corroborated inputs).

• Penyesuaian terhadap input Level 2 akan beragam, tergantung pada faktor yang spesifik atas aset atau
liabilitas. Faktor tersebut termasuk hal sebagai berikut:

a. kondisi atau lokasi aset;
b. tingkat dimana input terkait dengan item yang sebanding dengan aset atau liabilitas
c. volume atau level aktivitas di pasar dimana input dapat diamati.

Input Level 2



Input Level 3

• Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi
untuk aset atau liabilitas.

• Input yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk 
mengukur nilai wajar sejauh input yang dapat diobservasi
yang relevan tidak tersedia,

• Asumsi mengenai risiko termasuk risiko yang inheren
dalam teknik penilaian tertentu yang digunakan untuk 
mengukur nilai wajar (seperti model penentuan harga) dan
risiko yang inheren dalam input untuk teknik penilaian.

• Entitas dapat mengembangkan input yang tidak dapat
diobservasi menggunakan informasi terbaik yang tersedia



Pengungkapan 

• Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna
laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut:

a. untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara 
berulang (recurring) atau tidak berulang (non-recurring) 
dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, 
teknik penilaian dan input yang digunakan untuk 
mengembangkan pengukuran tersebut.

b. untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang 
menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang 
signifikan (Level 3), dampak dari pengukuran terhadap laba
rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode 
tersebut.



Pengungkapan 

Untuk memenuhi tujuan pengungkapan entitas mengungkapakan
informasi berikut:

a. Alasan pengkuruan nilai wajar berulang dan tidak berulang

b. Level hirarki nilai wajar

c. Jumlah perpindahan antar hirarki nilai wajar 1 dan 2, alasan dan 
kebijakan akuntansinya.

d. Untuk level 2 dan 3, deskripsi teknik penilaian dan input dalam 
pengukuran.

e. Level 3, rekonsiliasi saldo awal dan akhir, perubahan selama
periode, keuntungan kerugian yagn direalisasi dan belum 
direalisasi.

f. Jika penggunaan teringgi dan terbaik aset non keuangan
berbeda dari penggunaannya, fakta tersebut harus
diungkapkan. 



PSAK 14
PERSEDIAAN



Persediaan

• Persediaan adalah aset :

• Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal

• Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan

• Dalam bentuk bahan atau perlengkapan / supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau
pemberian jasa

• Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah (the lower of 
the cost and net realizable value). 

• Biaya persediaan meliputi :
• Biaya pembelian
• Biaya konversi
• Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yagn siap untuk

dijual atau dipakai (present location and condition)

• Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih
kembali kepada kantor pajak.

• Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya
overhead produksi tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis.



Persediaan

• Biaya yang dikeluarkan dari persediaan :

• Jumlah pemborosan yang tidak normal

• Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum
tahap produksi berikutnya

• Biaya administrasi dan umum

• Biaya penjualan

• Teknik pengukuran biaya persediaan dengan biaya standar, metode eceran (retail) dapat
digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis

• Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh memasukkan unsur bunga.

• Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain (not interchangeable) serta jasa
yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus → identifikasi khusus terhadap biaya
masing-masing.

• Untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya :

• Masuk pertama keluar pertama / FIFO – LIFO tidak diperkenankan

• Rata-rata / Weighted Average 

• Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki
sifat dan kegunaan yang sama. Persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan berbeda, rumusan 
biaya yang berbeda diperkenankan.



Nilai Realisasi neto

• Konsisten dengan pendapat: aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat
direalisasi

• Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih 
→ penurunan nilai akan diakui kerugian dan recovery kerugian diklasfikasikan dalam pendapatan lain-
lain

• Estimasi nilai realisasi bersih :

• Berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia

• Mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait

• Mempertimbangkan tujuan persediaan

• Nilai realisasi bersih :

• Biaya ganti / replacement cost

• Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya 
penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

• Penurunan dapat dilakukan item per item atau group.

• Penurunan yang terjadi langsung dibebankan beban periode berjalan / menambah beban persedian.



Pengakuan sebagai Beban

• Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus
diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan.

• Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi 
neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada 
periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. 

• Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah
beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.



z

Pengungkapan

• Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, 
termasuk rumus biaya yang digunakan;

• Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas;

• Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual;

• Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;

• Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah 
persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;

• Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui

• Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan; 
dan

• Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.



Penilaian Persediaan

Biaya atau Nilai Realisasi Bersih yang Lebih Kecil

Persediaan Kuantitas Biaya NRV Total Biaya Total NRV Lebih Kecil

A 400 50 60 20.000 24.000 20.000

B 200 120 100 24.000 20.000 20.000

C 500 70 60 35.000 30.000 30.000

D 300 200 220 60.000 66.000 60.000

TOTAL 139.000 134.000 130.000

NRV: Net Realizable Value = harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Penurunan dihitung secara total = 139.000 – 134.000 = 5.000

Penurunan dihitung tiap produk = 139.000 – 130.000 = 9.000

Jurnal COGS* 9.000

Penyisihan penurunan nilai persediaan 9.000

Jika penurunan nilai sifatnya operasional dapat dimasukkan ke COGS, namun jika sifatnya 

material dan tidak rutin dimasukkan dalam beban/pendapatan lain-lain (setelah laba 

operasi)



Pengaturan terkait Aset Tetap dalam PSAK
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PSAK 16

ASET TETAP



Pengertian Aset Tetap

• Definisi → Aset tetap adalah aset berwujud yang: (par 6)

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,
untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

2. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.

* Tidak berlaku untuk Hak

penambangan Reservasi

tambang

▪ Ciri

► “Used in operations” and not for resale.
► Long-term in nature and usually depreciated.

► Possess physical substance.

Tanaman produktif (bearer plants) termasuk ruang lingkup aset tetap



Tanaman Produktif

• digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; 

• diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu
periode; dan 

• memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk
agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).

Tanaman produktif (bearer plants) adalah tanaman hidup yang:

• Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri
sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan
intensi manajemen. 

• Sebagai konsekuensi, acuan untuk “konstruksi” dalam Pernyataan ini dipahami untuk mencakup
aktivitas yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman produktif sebelum berada di lokasi
dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.



Pengakuan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika

dan hanya jika : (par 7)

a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa

depan berkenaan dengan aset tersebut akan

mengalir ke entitas; dan

b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

▪ Kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal

dan untuk biaya setelah perolehan awal.



Pengukuran Awal

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus

diukur sebesar biaya perolehan. (par 15)

Biaya Perolehan

Biaya yang dapat

diatribusikan secara

langsung

Biaya pembongkaran dan

pemindahan aset tetap dan

restorasi lokasi aset



Biaya Perolehan awal

▪ Seluruh biaya terkait aset yang memiliki

manfaat di masa mendatang.

▪ Aset lain yang berfungsi agar suatu aset

dapat memiliki manfaat di masa 

mendatang.

▪ Alat yang dipasang agar pabrik dapat  

berjalan sesuai dengan ketentuan

pengolahan limbah industri.



Komponen biaya Perolehan

a) Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak
pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah
dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;

b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang 
diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan 
keinginan dan maksud manajemen

c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan
aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas 
biaya tersebut timbul

– ketika aset tersebut diperoleh, atau

– karena entitas menggunakan aset tersebut
selama periode tertentu untuk tujuan selain
untuk menghasilkan persediaan.



Aset Dibangun Sendiri

• Biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut
siap digunakan:

• Material dan tenaga kerja

• Overhead  → biaya variabel dan porsi dari fixed 
overhead  yang terkait langsung dengan
pembangunan aset.

• Biaya bunga selama proses pembangunan



Biaya Setelah Perolehan Awal

175

▪ Biaya pemeliharaan dan perbaikan → diakui beban di laporan laba rugi

komprehensif periode berjalan

▪ Perawatan

▪ Suku cadang kecil

▪ Penggantian aset akan menambah aset jika:

▪ Memenuhi kriteria aset (memiliki masa manfaat lebih dari satu

periode dan diukur dengan andal)

▪ Komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset

▪ Inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai aset jika:

▪ Memenuhi kriteria aset

▪ Nilai inspeksi terdahulu (dibedakan dari fisik) dihentikan

pencatatanya



Pertukaran Aset

▪ Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari
aset yang diserahkan.

Substansi Komersial

Nilai wajar
Aset dipertukarkan

Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar

nilai wajar

kecuali:

– Tidak memiliki substansi komersial, atau

– Nilai wajar aset yang diterima dan

diserahkan tidak dapat diukur secara

andal



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Entitas harus memilih antara:

Cost Model

Revaluation Model

Sebagai kebijakan

akuntansinya, dan 

Menerapkan kebijakan

tersebut terhadap

seluruh aset tetap

dalam kelompok yang 

sama.



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Cost Model

Revaluation Model

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat

sebesar :

– Biaya perolehan

– dikurangi

Akumulasi penyusutan dan

Akumulasi rugi penurunan nilai aset

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat

sebesar :

– Jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada

tanggal revaluasi, 

– dikurangi

Akumulasi penyusutan dan

Akumulasi rugi penurunan nilai aset

yang terjadi setelah tanggal revaluasi.



Frekuensi Penilaian

• Frekuensi revaluasi tergantung perubahan
nilai wajar dari suatu asset tetap.

• Jika nilai wajar dari asset yang direvaluasi berbeda
secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi
lanjutan perlu dilakukan. 

• Beberapa asset tetap mengalami perubahan nilai wajar
secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu 
direvaluasi secara tahunan. 

• Revaluasi tahunan tidak perlu, apabila perubahan nilai
wajar tidak signifikan, asset dapat direvaluasi setiap
tiga atau lima tahun sekali.



Revaluation Model

Revaluation Model Revaluasi harus dilakukan secara reguler Untuk memastikan

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai

wajar pada tanggal neraca. 

Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi

diperlakukan dengan metode: proporsional, atau

eliminasi.

• proporsional

Nilai akumulasi depresiasi dan harga perolehan dinaikkan secara 

proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai 

revaluasi.

• eliminasi.

Nilai akumulasi depresiai ditutup mengurangi nilai aset. 

Kemudian aset dinaikkan menjadi nilai revaluasi



Revaluation Model

Metode Proporsional Peralatan senilai 4.000.000 diperoleh tanggal 1 Januari 2012

dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa.

tanggal 31 Desember 2012 nilai wajar aset adalah 4.800.000.

1/1/2012 Aset tetap 4.000,000

Kas 4.000,000

31/12/2012 Beban Penyusutan 800.000

Akumulasi Penyusutan 800.000

31/12/ 2012 Aset Tetap 2.000,000

Akumulasi Penyusutan 400.000*

Surplus Revaluasi 1.600.000

*(4.800.000 - 3.200.000) / 3.200.000) x 800.000 = 400.000

Example



Revaluation Model

Metode Eliminasi Peralatan senilai 4.000.000 diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan

masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. tanggal 31

Desember 2010 nilai wajar aset adalah 4.800.000.

Example

1/1/ 2012 Aset tetap 4.000,000

Kas 4.000,000

31/12/ 2012 Beban Penyusutan 800.000

Akumulasi Penyusutan 800.000

31/12/ 2012 Akumulasi Penyusutan 800.000

Aset Tetap 800.000

Aset Tetap 1.600,000

Surplus Revaluasi 1.600.000



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Revaluation Model• Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka
• seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi

• Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, 
kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas
pada bagian surplus revaluasi.
• Diakui sebagai keuntungan pembalikan penurunan nilai jika 

sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu / impairment.

• Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, 
penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.
• Didebit ke surplus revaluasi (ekuitas) – sejumlah saldo kredit surplus 

revaluasi (jika ada) sebelum diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Entire class

To Equity 

directly

Negative 

to P/L



Revaluation Model

Revaluation Model

• Surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke sado laba pada saat
aset tersebut dihentikan penggunaannya.

• Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan
aset oleh Entitas → (partially realized) → saat penyusutan

• Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan
penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa
manfaat ekonomis)

• Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui Laporan Laba Rugi.

Dr Surplus Revaluasi

Cr Saldo Laba



Revaluation Model
Example

• Aset tetap dengan biaya perolehan Rp 6.000.000 dan akumulasi
penyusutan Rp 3.400.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan
nilai Rp 4.000.000.

Dr - Akumulasi Penyusutan 3.400.000

Cr – Aset Tetap 3.400.000

Dr – Aset Tetap 1.400.000

Cr – Surplus Revaluasi 1.400.000



Revaluation Model

Aset tetap dengan biaya perolehan Rp 6.000.000 dan akumulasi

penyusutan Rp 3.400.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai Rp

4.000.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan Rp

400.000.

Dr - Akumulasi Penyusutan 3.400.000

Cr – Aset Tetap 3.400.000

Dr – Aset Tetap 1.400.000

Cr – Keuntungan Revaluasi 400.000

Cr - Surplus Revaluasi 1.000.000

Example



Revaluation Model

• Aset tetap dengan biaya perolehan Rp 6.000.000 dan akumulasi
penyusutan Rp3.400.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan
nilai Rp 2.000.000.

Dr - Akumulasi Penyusutan 3.400.000

Cr – Aset Tetap 3.400.000

Dr – Rugi Revaluasi 600.000

Cr – Aset Tetap 600.000.

Example



Revaluation Model

• Aset tetap dengan biaya perolehan Rp 6.000.000 dan akumulasi
penyusutan Rp 3.400.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan
nilai Rp 2.000.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan
surplus Rp 400.000.

Dr - Akumulasi Penyusutan 3.400.000

Cr – Aset Tetap 3.400.000

Dr – Rugi Revaluasi 200.000

Dr – Surplus Revaluasi 400.000

Cr – Aset Tetap 600.000

Example



Ilustrasi Model Revaluasi

PT. Semeru pada 2 Januari 2014 membeli bangunan Rp100miilar dan tanah sebesar Rp200Miliar. 
Bangunan didepresiakan 20 tahun dan menggunakan model revaluasian atas bangunan dan tanah. Pada 
31 Desember 2015 melakukan revaluasi bangunan senilai Rp97,2Miliar dan tanah 220Miliar. Pada 31 
Desember 2018 dilakukan revaluasi ulang tanah sebesar Rp250Miliar dan bangunnan sebesar Rp72Milar. 
Pada 2 Februari 2019 tanah tersebut dijual dengan harga Rp260Miliar.

2 Januari 2014

Dr Tanah 200

Dr Bangunan 100

Cr Kas 300

31 Desember 2014

Dr Beban Depresiasi 5

Cr Akumulasi Depresiasi 5

31 Desember 2015

Dr Beban Depresiasi 5

Cr Akumulasi Depresiasi 5

Dr Akumulasi Depresiasi 10

Cr Bangunan 10

Dr Bangunan 7,2

Cr Surplus Revaluasi 7,2

Dr Tanah 20

Cr Surplus Revaluasi 20

31 Desember 2016

Dr Beban Depresiasi 5,4

Cr Akumulasi Dep 5,4

Dr Surplus Revaluasi 0,4

Cr Saldo Laba 0,5



Ilustrasi Model Revaluasi

Pada 31 Desember 2018 dilakukan revaluasi ulang tanah sebesar Rp250Miliar dan 
bangunan sebesar Rp72Milar. Pada 2 Februari 2019 tanah tersebut dijual dengan harga
Rp260Miliar.

31 Desember 2018

Dr Beban Depresiasi 5,4

Cr Akumulasi Dep 5,4

Dr Surplus Revaluasi-Bg 0,4

Cr Saldo Laba 0,4 

31 Desember 2019

Dr Beban Depresiasi 4,8

Cr Akumulasi Dep 4,8

31 Desember 2017

Dr Beban Depresiasi 5,4

Cr Akumulasi Dep 5,4

Dr Surplus Revaluasi-Bg 0,4

Cr Saldo Laba 0,4

31 Desember 2018

Dr Akumulasi Dep 16,2

Cr Bangunan 16,2

Dr Tanah 30

Cr Surplus Revaluasi-Tnh30

Dr Surplus Revaluasi-Bg 6

Dr Penurunan Nilai 3

Cr Bangunan 9

2 Februari 2019

Dr Kas 260

Cr Tanah 250

Cr Keuntungan Penj Tnh 210

Dr Sur Revaluasi-Tnh 50

Cr Saldo Laba 50



Revaluasi Pajak – Bultek 11

• Obyek pajak → selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, hanya selisih lebih bukan
Revaluasi dalam konsep penilaian kembali yang dapat beroptensi untung atau rugi.

• Revaluasi pajak → jika menggunakan SAK ETAP dapat dicatat menurut akuntansi karena
SAK ETAP menyatakan Revaluasi aset tetap diperkenankan sepanjang sesuai dengan
ketentuan pemerintah (dalam kasus ini adalah ketentuan pajak).

• Revaluasi pajak menurut PSAK, entitas dapat memilih:

• Revaluasi untuk tujuan pajak → hasil Revaluasi tidak diakui dalam laporan keuangan, 
hanya nilai pajaknya yang dicatat sebagai beban. Akan muncul pajak tangguhan.

• Revaluasi untuk tujuan pajak dan akuntansi → akan diakui dalam laporan keuangan
nilai aset dan perhitungan pajak juga mengikuti nilai yang direvaluasi. Kemungkinan
hanya di awal karena saat akuntansi direvaluasi belum tentu pajak
memperkenankan → hanya untuk tujuan akuntansi

• Revaluasi untuk tujuan akuntansi → akan diakui nilai revaluasinya di laporan
keuangan namun tidak digunakan dalam perhitungan fiskal, akan timbul pajak
tangguhan.



Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan

(depreciable amount) dari suatu aset selama umur manfaatnya (useful life).

Penyusutan

Cost Model

Revaluation Model

Nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus di-review 

minimum setiap akhir tahun buku

Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka

perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan

estimasi akuntansi.



Penyusutan

• Metode penyusutan yang digunakan:

• Harus mencerminkan ekspektasi pola
konsumsi manfaat ekonomis masa depan
atas aset oleh entitas.

• Harus di-review minimum setiap akhir tahun
buku, dan

• Perubahan metode diperlakukan sebagai
perubahan estimasi.

• Metode penyusutan yang didasarkan pada
pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas
yang meliputi penggunaan suatu aset adalah
tidak tepat - 2015

Metode Penyusutan



Penyusutan

Seluruh faktor berikut diperhitungkan dalam menentukan umur

manfaat suatu asset:

a) Perkiraan daya pakai;

b) Perkiraan tingkat keausan fisik;

c) Keusangan teknis atau keusangan komersial. 

Dimana pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan

datang atas harga jual suatu produk yang diproduksi menggunakan

suatu aset merupakan suatu indikasinya. (2015)

d) Pembatasan hukum atau yang serupa.

Umur Manfaat



Penghentian Pengakuan

• Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

a) dilepaskan; atau

b) Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya.

• Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam
laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali transaksi jual-
sewa balik).

• Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

• Penghentin pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap

• Entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset,

• Menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperhatikan
bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan
penggantian = biaya perolehan yang digantikan .

• Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan
sebesar perbedaan antara :

• Jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan

• Jumlah tercatat dari aset.



Pengungkapan

▪ Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto

▪ Metode penyusutan yang digunakan

▪ Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

▪ Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode.

▪ Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

▪ Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang

▪ Jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan

▪ Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan

▪ Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang / 
dihentikan.

▪ Pemilihan metode akuntansi

▪ Perubahan estimasi



Pengungkapan Revaluasi

• Tanggal efektif revaluasian

• Apakah melibatkan penilai independen, bila ada

• Untuk setiap kelas aset yang direvaluasi: jumlah tercatat aset
seandainya aset dicatat dengan menggunakan model biaya

• Surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama
periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang
saham



PSAK 13
Properti 
Investasi



Properti  Investasi – PSAK 13

• Properti (tanah atau bangunan—atau bagian dari bangunan—atau keduanya) yang dikuasai (oleh
pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan
nilai, atau kedua-duanya.

• Kriteria Pengakuan sama dengan PSAK 16
• Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan property investasi

akan mengalir ke Entitas, dan
• Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal

• Pengukuran
• Pengukuran saat pengakuan awal sebesar harga perolehan
• Pengukuran setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih model nilai wajar atau model 

biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti 
investasinya.

• Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam 
laporan laba rugi

• Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca dan aset tidak
didepresiaikan

• Jika menggunakan model biaya → PSAK 16



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

• Nilai wajar properti investasi harus 

mencerminkan

kondisi pasar pada tanggal neraca

• Properti investasi tidak disusutkan.

• Laba atau rugi yang timbul dari 

perubahan nilai wajar atas properti 

investasi harus  diakui dalam laporan 

laba rugi pada periode terjadinya.

Fair Value Model



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Fair value model (PSAK 13)

• Menggunakan nilai wajar • Menggunakan nilai wajar

Revaluation model (PSAK 16)

• Perubahan nilai wajar diakui dalam 

laporan laba rugi pada periode 

terjadinya.

• Perubahan nilai wajar diakui dalam

ekuitas atau laporan laba rugi jika rugi

(loss) → impairment

• Tidak ada penyusutan. • Penyusutan.

• Mencerminkan kondisi pasar pada 

tanggal neraca.

• Tidak spesifik, hanya mengharuskan

secara reguler (terjadi perbedaan

signifikan )



Transfer

202

Transfer ke, atau dari properti invetasi dapat dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat
perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan:

Pengukuran saat transfer?

a) Dimulainya penggunaan oleh 
pemilik

b) Dimulainya pengembangan
untuk  dijual

Perubahan Penggunaan Transfer dari properti investasi

a) Berakhirnya pemakaian oleh 
pemilik

b) Dimulainya sewa operasi ke 
pihak lain

c) Berakhirnya pembangunan 
atau pengembangan

Perubahan Penggunaan Transfer ke properti investasi

Tergantung model yang digunakan ……

Properti yang 
dimiliki sendiri

Persediaan
Properti Investasi

Properti Investasi

Properti yang 
dimiliki sendiri

Persediaan

Akhir masa 
konstruksi



Interpretasi ISAK 31

• Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti
investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik
fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan. 
Karakteristik fisik dari suatu bangunan mengacu pada adanya
dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang 
dimaksud. 

• PSAK 13 diterapkan atas properti investasi sebagaimana telah
didefinisikan dalam Pernyataan tersebut. 



Ilustrasi - Investasi Properti

• Entitas memiliki gedung 20 lantai. 10 lantai digunakan 
untuk kegiatan entitas, sedangkan sisanya disewakan. 
Aktivitas utama entitas bukan menyewakan gedung.

• Bagian gedung yang digunakan sebagai aset 

tetap, bagian gedung yang disewakan 

disajikan sebagai properti investasi

• Alokasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah 

lantai



Ilustrasi - Investasi Properti

PT, Melati membeli tanah dan bangunan pada 1 Januari 2012 senilai 4.500juta.  
Berdasarkan informasi, harga beli tanah saja 2.000 dan bangunan saja 3.000. 
Perusahaan menggunakan metode fair value untuk penilaian properti investasi 
tersebut. Nilai wajar tanah dan bangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

• Properti Investasi 4.500

Kas 4.500

• Properti Investasi 500

Keuntungan peningkatan nilai 500

• Kerugian penurunan nilai 100

Properti investasi 100

31/12/2012 31/12/2013

Tanah 2.000 2.100 

Bangunan 3.000 2.800 



PSAK 26

BIAYA PINJAMAN



Bunga Pinjaman

• Biaya pinjaman dikapitalisasi selama proses pembangunan atas asset kualifikasian.

• Aset kualifikasian → asset yang membutuhkan waktu cukup lama untuk membangun

suatu asset.

• Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan baik untuk pinjaman khusus maupun

pinjaman umum.

• Pinjaman khusus → biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan

perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya

perolehan aset tersebut. 

• biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan 
dikurangi

• penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut.
• Pinjaman umum → Menggunakan dana secara umum → tingkat kapitalisasi untuk 

pengeluaran atas aset tersebut dikalikan bunga rata-rata tertimbang. 
• Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi 

jumlah biaya pinjaman yang terjadi.

• Biaya pinjaman yang dikapitalisasi → menambah aset



Ilustrasi Kapitalisasi Bunga Pinjaman

• PT. Melati meminjam ke Bank sejumlah 10.000 juta untuk membangun gedung dengan
tingkat bunga 8%. Pengeluaran dilakukan selama proses pembangunan sehingga sebagian
dana diinvestasikan.

• Hasil investasi yang terjadi selama proses pembangunan gedung dari pinjaman yang 
belum dipakai sebesar 300juta.

• Total biaya bunga yang terjadi adalah:

10.000 x 8% = 800 juta

• Bunga yang dapat dikapiltalisasi adalah

800 juta – 300 juta = 500 juta



Dana yang tidak dipakai diinvestasikan dengan return 6%. Perusahaan sebelumnya memiliki utang 

outstanding utang dalam bentuk notes. Sumber pendanaan pembangunan tersebut adalah sbb:

1. 10%, 2-year note specifically for the project: 500.000

2. 8%, 5-year note (other debt): 400.000

Berapa bunga yang dikapitalisasi ??

Ilustrasi Kapitalisasi Bunga Pinjaman

PT. Melati membangun sendiri gedung dengan melakukan 

pengeluaran selama tahun 2011: 

Jan 31:  480.000 July 31:  360.000.



Ilustrasi Kapitalisasi Bunga Pinjaman

45.833

avoidable

Expenditure

840.000

Up to 

specific loan,

500.000 at

10% x 11/12

Excess

(840,000 less

500.000 = 340.000)

At 8% x 5/12

+

56.567

11.333

avoidable

-
600

Revenue



Bunga yang dapat dihindari : 56.567

Bunga aktual :

• 500.000 @ 10%     =  50.000

• 400.000 @ 8% =  32.000
82.000 

• Bunga yang dihindari lebih kecil dari bunga aktual sehingga bunga 
yang dapat dikapitalisasi 56.567.

• Beban bunga 25.433 (82.000-56.567).

Ilustrasi Kapitalisasi Bunga Pinjaman



PSAK 19

ASET TAK 
BERWUJUD



Aset tak berwujud – PSAK 19

• Aset tak berwujud diakui jika memiliki manfaat ekonomi di 
masa mendatang, dapat diukur dengan andal

• Masa manfaat –
• terbatas dan tidak terbatas

• Direview setiap tanggal laporan keuangan

• Ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas

• Pengukuran setelah perolehan awal dengan Model Biaya
dan Model Revaluasi

• Akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis - goodwill

• Biaya situs web bukan aset tak berwujud kecuali memenuhi 
konsep pengembangan (ISAK 14)



Pengakuan dan Pengukuran

1. Perolehan terpisah

2. Akuisisi sebagai bagian dari
kombinasi bisnis

3. Pengakuisisian dengan hibah
pemerintah

4. Pertukaran aset

5. Goodwill yang dihasilkan internal

6. Aset tidak berwujud yang 
dihasilkan internal

Biaya perolehan = harga beli dan segala

biaya yang dapat dikaitkan secara langsung

Nilai wajar pada tanggal akuisisi

Diakui pada nilai wajar atau pada nilai

nominalnya

Nilai wajar, kecuali tidak ada substansi

komersial (nilai tercatat aset yang dilepas)

Tidak boleh diakui sebagai aset

(tidak dapat teridentifikasi)



Aset Tidak Berwujud - Internal

• Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan
internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan
proses dihasilkannya aset menjadi dua tahap:

1. Tahap Riset, dan

2. Tahap Pengembangan

Riset adalah penelitian orisinal dan

terencana yang dilaksanakan

dengan harapan memperoleh

pembaruan pengetahuan dan

pemahaman teknis atas ilmu

yang baru

Pengembangan adalah penerapan temuan riset

atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana

atau rancangan produksi bahan baku, alat, 

produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya

baru atau yang mengalami perbaikan

substansial, sebelum dimulainya produksi

komersial atau pemakaian



ATB Dihasilkan Internal - Pengembangan

Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan Pengembangan, diakui
jika, dan hanya jika,terpenuhi semua hal ini:

✓Kelayakan teknis penyelesaian
✓Niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya
✓Kemampuan menggunakan atau menjual
✓Kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan
✓Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya

lainnya untuk menyelesaikan dan, menggunakan atau menjualnya
✓Kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset

tersebut



Aset Tidak Berwujud - Internal

Kapan pengeluaran dikapitalisasi?

Tanggal 1 – Tahap Pengembangan dimulai

Tanggal 2 – Kriteria Pengakuan terpenuhi

Tanggal 3 – Tanggal aset baru hasil pengembangan siap digunakan

Pengembangan 2

400

Tanggal 1 Tanggal 2 Tanggal 3

Dibebankan dan tidak

dapat disajikan kembali

Dikapitalisasi sebagai aset

tidak berwujud = biaya

perolehan

Pengembangan 1

8.000

Riset

1.000



PSAK 73

SEWA



Pokok Perubahan PSAK 73 Sewa

• PSAK 73 Sewa efektif 1 Januari 2020 boleh diterapkan lebih dahalu, menggantikan PSAK 

30 Sewa dan ISAK terkait sewa termasuk ISAK 8 Transaksi yang mengandung sewa.

• Perubahan terjadi dari sisi Penyewa (lessee)

• Sewa kecuali jangka pendek (kurang dari setahun) atau asset yang disewa bernilai

rendah, akan diakui sebagai asset hak guna dan liabilitas sewa.

• Untuk Pesewa (Lessor), sewa diklasifikasikan berdasarkan sewa operasi dan sewa

pembiayaan. Standar memberikan pedoman indikator agar diklasifikasikan sebagai sewa

pembiayaan.

• Ketentuan transasi : 

• Retrospektif sesuai PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi.

• Modifikasi: 

• Saldo awal 1/1/2020 dan penyesuaian saldo laba

• Saldo awal 1/1/2020 sebesar kontrak sewa tersisa dan tanpa penyesuaian saldo

laba.

• Tidak ada ketentuan baru dalam perpajakan terkait PSAK 73 sehingga:

• pajak akan mengikuti ketentuan pajak

• akuntansi akan mengikuti PSAK 73, sehingga muncul perbedaan akuntansi dan pajak.



PSAK 73 SEWA

• PSAK 30 Sewa

• ISAK 8 Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa

• ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif

• ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaski yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa

• ISAK 25 Hak atas Tanah

PSAK yang digantikan

• 1 Januari 2020

Tanggal Efektif



Struktur Standar

• Tujuan; Ruang Lingkup
• Pengecualian Pengakuan
• Mengidentifikasi Sewa
• Masa Sewa
• Penyewa
• Pesewa
• Transaksi Jual dan Sewa Balik

STANDAR

• A. Daftar istilah, B. Pedoman Penerapan, C. Tanggal Efektif dan Ketentuan 
Transisi, D. Amandemen terhadap PSAK

LAMPIRAN

CONTOH ILUSTRASI

DASAR KESIMPULAN



PSAK 73 Sewa

• menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya
untuk penyewa. 

Tujuan Standar

• Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) 
dan liabilitas sewa. Pengecualian:

• sewa jangka-pendek dan

• sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

• Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa
pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Pokok Pengaturan



Pengecualian Pengakuan

• sewa jangka-pendek; dan

• sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan 
dalam paragraf PP03–PP08). 

Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan
dalam paragraf 22–49 untuk: (par 6)

Jika menerapkan opsi pengecualian → beban sewa diakui sebagai
beban baik dengan dasar garis lurus, sitematik lain yang 
merepresentasikan pola manfaat penyewa. 

• terdapat modifikasi sewa; atau

• terdapat perubahan masa sewa

Entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek, penyewa 
mempertimbangkan sebagai sewa baru jika:



Identifikasi Sewa

Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut 

memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian

selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan (PP09-

PP31).

• Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset misal unit 

produksi.

• Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah

Sewa

Pelanggan

SEWA VS JASA

Jasa

Pemasok

PENGENDALIAN
Mengarahkan

Penggunaan dan 
secara substantial 

memperoleh manfaat

Indentifikasi Sewa



Mengidentifikasi Sewa

• Ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit

• Pemasok (supplier tidak memiliki hak substitusi substantive)

• Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan

Aset identifikasian

Penyewa secara substantial mendapat manfaat ekonomik
dari penggunaan aset

Penyewa mengarahkan penggunaan aset

Kontrak mengandung sewa

Indentifikasi Sewa



Identifikasi Kontrak Sewa

Apakah terdapat aset identifikasian

Apakah memiliki hak untuk mendapatkan secara substantial 

seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset

Apakah ada yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana

dan tujuan apa aset digunakan

Apakah pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan 

pemasok tidak memiliki hak untuk mengubah instruksi tersebut

Apakah pelanggan mendesain aset dengan sebelumnya

menetapkan bagaimana aset digunakan

Kontrak mengandung sewa
Kontrak tidak

mengandung sewa

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak keduanya dan untuk tujuan apa
Aset digunakan telah ditetapkan

PemasokPelanggan

Ya

Indentifikasi Sewa



Memisahkan komponen sewa

Penyewa

• Entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari
komponen nonsewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis. 

• Penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri
relatif komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

• Harga tersendiri → harga yang akan dibebankan oleh pesewa, atau pemasok serupa, kepada
entitas, secara terpisah. 

• Jika harga tersendiri tidak tersedia, → penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan
penggunaan informasi yang dapat diobservasi.

• Cara praktis, penyewa dapat memilih, berdasarkan kelas aset pendasar, untuk tidak memisahkan
komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat sebagai komponen sewa tunggal. 

• Penyewa tidak menerapkan cara praktis untuk derivatif lekatan yang memenuhi kriteria PSAK 71.

• Kecuali cara praktis diterapkan, penyewa mencatat komponen nonsewa dengan menerapkan
Pernyataan relevan lainnya.

Pesewa

• Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa
atau nonsewa, pesewa mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72: paragraf
73–90.

Indentifikasi Sewa



Masa Sewa

• Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak
dapat dibatalkan, dan juga:

(a) periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang
sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi
tersebut; dan

(b) periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa
jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi
tersebut.

Masa Sewa



Masa Sewa

• Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, 

dan juga:

(a) periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa

cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan

(b) periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup

pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

• Sewa tidak lagi dapat dipaksakan ketika penyewa dan pesewa masing-masing

memiliki hak untuk menghentikan sewa tanpa izin dari pihak lain dengan denda yang 

tidak signifikan.

• Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan dan meliputi periode sewa cuma-cuma

yang diberikan pesewa kepada penyewa.

• Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak

dapat dibatalkan. 

Masa Sewa



Akuntansi Penyewa

• Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna

dan liabilitas sewa.

Pengakuan

• Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-

guna pada biaya perolehan.

Pengukuran Awal Aset Hak Guna

Penyewa



Biaya Perolehan Aset Hak Guna

• jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, (par 26);

• pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal
permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima;

• biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa; dan

• estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam
membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi
tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke
kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali
biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. 
Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada
tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah
menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.

Penyewa



• Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa
pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada 
tanggal tersebut.

• Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan
suku bunga implisit sewa, jika suku bunga tersebut dapat
ditentukan. 

• Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka
penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental
penyewa.

Pengukuran Awal Liabilitas Sewa
Penyewa



Pembayaran sewa

Pembayaran sewa meliputi:

• pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf PP42), dikurangi dengan piutang insentif sewa;

• pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang 
pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal
permulaan (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 28);

• jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai
residual;

• harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi
tersebut (dinilai dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam
paragraf PP37–PP40); dan

• pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan
penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran dapat berupa: sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku
bunga acuan → pembayaran bervariasi yang merefleksikan harga sewa pasar.

Penyewa



Pengukuran Selanjutnya Aset Hak Guna

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset
hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali
entitas menerapkan model pengukuran lain yang 
dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35.

Penyewa



Model Biaya

Model Biaya

• Penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan:

• dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan
nilai; dan

• disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam
paragraf 36(c).

• Penyewa menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 dalam menyusutkan aset
hak-guna, dengan mempertimbangkan persyaratan:

• Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya
perolehan merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset
hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar.

• Jika tidak, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang 
lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

• Penyewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami
penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai.

Penyewa



• Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai

PSAK 13: untuk aset properti investasinya, maka 

penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk

aset hak-guna yang memenuhi definisi properti 

investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi.

• Jika aset hak-guna terkait dengan kelas aset tetap di 

mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai

PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa dapat memilih

untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk

seluruh aset hak-guna yang terkait dengan kelas aset 

tetap tersebut.

Model Pengukuran lainnya

Penyewa



Pengukuran selanjutnya liabilitas sewa

Penyewa

• Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan: 

• meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;

• mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan

• mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang 

ditetapkan dalam paragraf 39–46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara-substansi

revisian (lihat paragraf PP42).

• Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik

yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa.

• Penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain 

dengan menerapkan Pernyataan lain yang relevan: 

• bunga atas liabilitas sewa; dan

• pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di 

mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.



Penilaian kembali liabilitas sewa

• Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian
terhadap aset hak-guna. 

• Jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat
pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah
pengukuran kembali dalam laba rugi.

• Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran
sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian, jika:

• terdapat perubahan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20–21. Penyewa
menentukan pembayaran sewa revision berdasarkan masa sewa revisian; atau

• terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan
mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20–21 dalam
konteks opsi beli. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan
perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.

Penyewa



Penilaian kembali liabilitas sewa
Penyewa

• Penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai:

• suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan; 

atau 

• suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa

tidak dapat ditentukan.

• Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian, jika:

• terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. 

• terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang 

digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk

merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas (yaitu ketika

terdapat penyesuaian pembayaran sewa). Penyewa menentukan pembayaran sewa revision untuk sisa masa sewa

berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

• Penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah, kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari

perubahan dalam suku bunga mengambang. Penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan

perubahan dalam suku bunga.



Modifikasi Sewa
Penyewa

• Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

• modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu
aset pendasar atau lebih; dan

• imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan 
dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk
merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

• Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, 
penyewa: 

• mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menerapkan paragraf 13–16; 

• menentukan masa sewa dari sewa modifikasian dengan menerapkan paragraf 18–19; 

• mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan
tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan dengan menggunakan suku bunga
implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman 
inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak 
dapat ditentukan.



Modifikasi Sewa

Penyewa

• Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, 
penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

• menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian
parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup
sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan
penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.

• membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi
sewa lainnya.



Penyajian – Posisi Keuangan

• Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya, atau 
mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya:

• aset hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. 

• Jika penyewa tidak menyajikan aset hak-guna secara terpisah dalam laporan
posisi keuangan, maka penyewa:

• menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset
pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki; dan

• mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak-guna tersebut.

• liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. 

• Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan
posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi
keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Penyewa



Penyajian – Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

• Persyaratan penyajian aset hak guna terpisah tidak diterapkan pada aset hakguna yang 
memenuhi definisi properti investasi, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan
sebagai properti investasi.

• Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, disajikan:

• beban bunga atas liabilitas sewa

• beban penyusutan untuk aset hak-guna. 

• Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana 
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 82(b) mensyaratkan untuk disajikan
secara terpisah

• Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan:

• pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan;

• pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan 

dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas untuk pembayaran bunga; dan

• pembayaran sewa jangka-pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan 

pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa

dalam aktivitas operasi.

Penyewa



Pengungkapan – par 53

Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan:

a. beban penyusutan untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;

b. beban bunga atas liabilitas sewa;

c. beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak
termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 tahun atau kurang;

d. beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini
tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah yang ada dalam
paragraf 53(c);

e. beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;

f. pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna; 

g. total pengeluaran kas untuk sewa;

h. penambahan aset hak-guna;

i. keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewabalik; dan

j. jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.

Penyewa



Pengungkapan

• Sebagai tambahan, penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang

aktivitas sewanya, Informasi tambahan ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada informasi yang 

dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. sifat aktivitas sewa penyewa;

b. pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak

terefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari:

i. pembayaran sewa variabel;

ii. opsi perpanjangan dan opsi penghentian;

iii. jaminan nilai residual;

iv. sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen.

c. pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa; dan

d. transaksi jual dan sewa-balik

• Penyewa yang mencatat sewa jangka-pendek atau sewa aset bernilai-rendah dengan menerapkan

paragraf 06 mengungkapkan fakta tersebut.

Penyewa



Akuntansi Pesewa

Klasifikasi

• Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai
sewa operasi atau sewa pembiayaan.

• Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa
diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

Pesewa



Indikator

• Apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada 
substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. 

• Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang akan menyebabkan sewa
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

a. sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;

b. penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup 
rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi
cukup pasti, pada tanggal insepsi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;

c. masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar meski hak
kepemilikan tidak dialihkan;

d. pada tanggal insepsi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara
substansial seluruh nilai wajar aset pendasar; dan

e. aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya
tanpa modifikasi signifikan.

Pesewa



Indikator Tambahan

• Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat

menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

adalah:

a. jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang 

terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa;

b. keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang

pada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental 

yang sama dengan sebagian besar hasil penjualan pada akhir sewa); dan

c. penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode

kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada

rental pasar.

Pesewa



Sewa Pembiayaan

Pengakuan dan Pengukuran

Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan
dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama
dengan investasi neto sewa.

Pengukuran Awal

• Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. 

• Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa-antara dapat

menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama (disesuaikan dengan

biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa) untuk mengukur investasi neto dalam

subsewa.

• Biaya langsung awal, selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau diler, dimasukkan

dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui

sepanjang masa sewa. 

Pesewa



Sewa Pembiayaan

Investasi neto sewa

• Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas

hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal

permulaan sebagai berikut:

a. pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi dengan insentif sewa

terutang;

b. pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya

diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;

c. jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan

penyewa, atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu

melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut;

d. harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan

e. pembayaran penalti karena menghentikan sewa, jika penyewa akan mengeksekusi opsi untuk

menghentikan sewa.

Pesewa



Sewa Pembiayaan

Pengukuran Selanjutnya

Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa, berdasarkan suatu pola
yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.

• Pesewa mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik

dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa terkait dengan periode tersebut untuk

mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.

• Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK 71. Pesewa meninjau

ulang secara reguler nilai residual takterjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung

investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan nilai residual takterjamin estimasian, maka pesewa 

merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah

yang terutang.

• Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual (atau 

termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) dengan

menerapkan PSAK 58.

Pesewa



Sewa Operasi

Pengakuan dan Pengukuran

Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis 
lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut
lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun.

• Pesewa mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa
sebagai beban.

• Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah
tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang 
sama dengan penghasilan sewa.

• Kebijakan penyusutan atas aset pendasar yang dapat disusutkan untuk sewa operasi konsisten dengan
kebijakan penyusutan normal pesewa untuk aset serupa sesuai PSAK 16 dan PSAK 19: Aset Takberwujud.

• Pesewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa
operasi mengalami penurunan nilai.

• Pesewa pabrikan atau diler tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak
ekuivalen dengan penjualan.

Pesewa



Sewa Operasi

Modifikasi Sewa

Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif
modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang
terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

Penyajian

Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai 
dengan sifat aset pendasar tersebut.

Pesewa



Tujuan pengungkapan adalah agar:

• pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan
atas laporan keuangan, serta informasi yang ada
dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 
dan laporan arus kas, 

• yang memberikan dasar bagi pengguna laporan
keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 
pesewa. 

• Paragraf 90–97 menetapkan persyaratan
bagaimana tujuan ini dapat tercapai.

Pengungkapan

Pesewa



Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah agar:

• pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan
keuangan, serta informasi yang ada dalam laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, 

• yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk
menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan arus kas pesewa. 

• Paragraf 90–97 menetapkan persyaratan bagaimana tujuan ini
dapat tercapai.

Pesewa



Pengungkapan

• Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya (par 90):

a. untuk sewa pembiayaan:

i. laba atau rugi penjualan;

ii. penghasilan keuangan atas investasi neto sewa; dan

iii. penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam

pengukuran investasi neto sewa.

b. untuk sewa operasi, penghasilan sewa, secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang 

terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku

bunga.

• Pesewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 90 dalam bentuk format tabel, 

kecuali format lain lebih tepat.

Pesewa



Pengungkapan

Pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai

aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan

tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi yang membantu

pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. sifat aktivitas sewa pesewa; dan

b. bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang 

dipertahankan pada aset pendasar. Khususnya, pesewa mengungkapkan

strategi manajemen risiko untuk hak yang dipertahankan pada aset pendasar, 

termasuk cara-cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut dapat

mencakup, sebagai contoh, perjanjian beli-kembali, jaminan nilai residual, 

atau pembayaran sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah

ditetapkan.

Pesewa



Pengungkapan

Sewa Pembiayaan

• Pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas
perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa
pembiayaan.

• Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran
sewa, dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak
didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 
tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa 
merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada 
investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan
keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan 
nilai residual takterjamin yang didiskontokan.

Pesewa



Pengungkapan
Pesewa

Sewa Operasi

• Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan
pengungkapan yang ada dalam PSAK 16: Aset Tetap. 

• Pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan 
aset yang bukan sewa operasi. 

• Pesewa memberikan pengungkapan sesuai PSAK 16: Aset Tetap untuk aset yang merupakan sewa
operasi (berdasarkan kelas aset pendasar) secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan 
digunakan pesewa.

• Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 19, PSAK 
48: Penurunan Nilai Aset, dan PSAK 69: Agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. 

• Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran
sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama
dan jumlah total untuk sisa tahun.



Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

Tanggal Efektif

• Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode pelaporan tahunan pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 
72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal

• Pernyataan ini. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih awal, maka fakta tersebut
diungkapkan.

Transisi

• Sebagai cara praktik – tidak disyaratkan untuk menilai kembali apakah kontrak merupakan
atau mengandung sewa. 

• Penyewa:

1. Retrospektif sesuai PSAK 25 atau 

2. Modifikasi retrospektif: suku bunga pinjaman incremental penyewa pada tanggal
penerapan awal.

a. Mengakui dampak kumulatif awal penerapan Pernyataan sebagai penyesuaian
pada saldo laba pada tanggal penerapan awal. Penyewa tidak menyajikan kembali
informasi komparatif.

b. Menghitung sisa kontrak pada penerapan awal



Pengaruh COVID-19 terhadap PSAK 73 

• Kontrak sewa → penurunan kemampuan pelanggan untuk membayar sewa dan pengakuan pendapatan.

• Sewa operasi

• Apakah terdapat addendum kontrak, maka nilai addendum menjadi dasar pengakuan pendapatan yang baru.

• Jika tidak ada perubahan kontrak, namun pelanggan tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo → dampaknya

pada penurunan nilai piutang sewa (PSAK 71)

• Dalam kontrak sewa biasanya diberikan klausal jika tidak dilakukan pembayaran maka sewa akan diterminasi, sehingga

otomatis jika ada penundaan pembayaran akan dilanjutkan dengan terminasi kontrak sewa, sehingga pengakuan

pendapatan juga akan terhenti.

• Bagaimana jika kontrak sewa tidak diterminasi namun piutang terus tertunggak, perlu ada kepastian apakah pihak

penyewa punya kewajiban untuk membayar sewa tersebut atau tidak. Perusahaan perlu diingatkan potensi kerugian yang 

timbul karena tidak melakukan terminasi kontrak.

• Sewa pembiayaan

• Jika kapasitas membayar menurun akan berakibat piutang sewa akan tertunggak, sehingga dampaknya pada pengakuan

pendapatan bunga. 

• Mengikuti ketentuan PSAK 71 dalam pengakuan pendapatan bunga. Penurunan nilai akan diperhitungkan atas piutang

sewa pembiayaan dengan pendekatan umum. Jika sudah masuk kategori stage-3, pendapatan bunga dihitung dari nilai

piutang netto.



Update Amandemen PSAK 73

• 30 Mei 2020 DSAK IAI → Amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

• Sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa
terkait covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus
dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

• 31 Maret 2021 → Amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni
2021 yang diadopsi dari Amendemen IFRS 16 Leases tentang Covid-19-related Rent Concessions 
Beyond 30 June 2021.

• Amendemen PSAK 73 memperluas ketersediaan cara praktis dalam paragraf 46A sehingga berlaku
untuk konsesi sewa dalam bentuk pengurangan pembayaran sewa yang semula jatuh tempo pada 
atau sebelumnya 30 Juni 2022, dengan syarat ketentuan lain dalam paragraf 46B terpenuhi

• segala bentuk pengurangan p e m b a y a r a n s e w a h a n y a m e m e n g a r u h i p e m b a y a r a n yang semula
jatuh tempo pada atau sebelum tanggal 30 Juni 20222021 (sebagai contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini jika
konsesi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 20222021 dan 
peningkatan pembayaran sewa setelah tanggal 30 Juni 20222021)

• berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 
dengan penerapan dini diizinkan



ISAK 16

KONSESI JASA



Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban melakukan pelayanan publik yang umumnya didanai oleh APBN/APBD

Keterbatasan APBN/APBD  mengharuskan pemerintah menarik swasta untuk mendanai kegiatan investasi

pengadaan jasa layanan publik.

▪ KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta dibina oleh Direktorat KPS (DKPS)

▪ Merupakan service concession arrangement (public to private services) 

▪ Sektor yang memiliki KPS, berdasarkan Indonesian Infrastructure Summit 2005, adalah:

▪ Gas

▪ Power and electricity

▪ Road transportation (68 projects)

▪ Water

▪ Telecommunication 

Pengaturan akuntansi untuk sewa dan perjanjian mengandung sewa belum lengkap. ISAK 8 mengecualikan

perjanjian konsesi jasa



Ciri Perjanjian Konsesi Jasa

Kewajiban melayani publik ada pada operator

Pemberi konsesi (grantor) adalah entitas sektor public atau entitas swasta yang 

telah diberikan tanggung jawab

Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur 
dan jasa terkait, tidak hanya bertindak sebagai agen dari grantor

Penetapan harga awal dan perubahan harga selama masa konsesi

Operator wajib menyerahkan infrastruktur kepada grantor pada akhir masa konsesi



Grantor vs Operator

Grantor Operator

Pemerintah atau perusahaan swasta yang 

bertanggungjawab atas jasa yang diberikan

Membangun infrastruktur untuk pelayanan
publik, memperbaiki dan mengoperasikan
infrastruktur selama jangka waktu tertentu

Menentukan jenis pelayanan publik, 

pelanggan, dan harga

Bertanggungjawab atas manajemen
infrastruktur dan jasa yang diberikan, dan
tidak semata-mata bertindak sebagai agen
untuk Grantor.

Mengendalikan (melalui kepemilikan) -
kepentingan residu signifikan pada akhir
periode perjanjian atau aset digunakan
selama umur ekonominya

BUMN/ 

Swasta

Pemerintah

BUMN

Swasta

Perjanjian/Pengaturan

Grantor
Operator



Perlakuan Hak Operator atas Infrastruktur

Tidak diakui sebagai aset tetap dari
operator:

• Perjanjian jasa kontraktual tidak
memberikan hak kepada operator untuk
mengendalikan penggunaan
infrastruktur layanan publik

• Operator mengoperasi infrastruktur
untuk pelayanan publik untuk
kepentingan grantor sesuai persyaratan
kontrak



Pengakuan dan Pengukuran Imbalan atas Perjanjian

Terdapat 2 Jenis Jasa oleh Operator:

Jasa pembangunan dan peningkatan infrastruktur diakui sesuai PSAK 72

Pendapatan dari Kontrak Pelanggan dalam bentuk:

❑Aset keuangan (operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima

kas/aset keuangan lain)

❑Aset tidak berwujud (operator memiliki hak untuk membebankan pengguna)

Pendapatan dari aktivitas pemberian jasa operasi diakui sesuai dengan PSAK 72

Melakukan 2 jasa dalam 1 kontrak → imbalan yang diterima/piutang dialokasikan

mengacu pada nilai wajar relatif dari jasa yang diberikan, apabila jumlahnya dapat

diidentifikasi secara terpisah. 



Imbalan yang Diberikan oleh Grantor kepada Operator

Jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan:

✓Imbalan diukur dengan nilai wajar

✓Imbalan meliputi hak atas aset keuangan atau aset tak berwujud

Aset keuangan → diakui sejauh operator memiliki

hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas 

atau aset keuangan lain dari atau atas petunjuk 

gantor

Aset tak berwujud → diakui sejauh operator 

menerima hak (lisensi) untuk membebankan 

pengguna layanan publik

Menerima keduanya→ dilakukan pencatatan

terpisah dan keduanya diakui pada nilai wajar



Pemulihan Infrastruktur dan Biaya Pinjaman

Pemulihan Infrastruktur

• Jika ada kewajiban kontraktual untuk memelihara atau memulihkan
infrastruktur (Maintenance clause), kecuali untuk peningkatan konstruksi:

• Accrue kewajiban sesuai PSAK 57 (Rev 2009): Provisi, Liabilitas
Kontijensi, dan Aset Kontijensi berdasarkan estimasi pengeluaran untuk
menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan

Biaya Pinjaman

• Biaya pinjaman terkait dengan perjanjian diakui sebagai

beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut

• Dikapitalisasi selama periode konstruksi hanya jika

operator menerima aset tidak berwujud



Pengakuan Aset Keuangan dan Aset Tak Berwujud

Aset Keuangan:

✓ Pengakuan awal: nilai wajar

✓ Selanjutnya: Amortized cost (initial 

amount + cumulative interests -

repayments)

Aset Tak Berwujud:

✓ Pengakuan awal: biaya perolehan

✓ Selanjutnya: amortized cost (acquisition cost -

accumulated amortization or accumulated 

impairment loss ) 



ISAK 22 PERJANJIAN KONSESI JASA - Pengungkapan

• Dalam perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi biasanya memberikan hal berikut 
kepada operator :

• hak untuk menyediakan jasa yang memberikan akses publik atas fasilitas 
ekonomi dan sosial utama, dan

• dalam beberapa kasus, hak untuk menggunakan aset berwujud, aset 
takberwujud, atau aset keuangan tertentu, sebagai imbalan untuk operator 
yang:

• berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan syarat dan 
kondisi selama masa konsesi, dan

• berkomitmen untuk mengembalikan hak yang diterima di awal masa 
konsesi dan/atau diperoleh selama masa konsesi pada akhir masa konsesi.

• Karakteristik umum perjanjian konsesi jasa adalah operator menerima hak dan 
menanggung kewajiban untuk memberikan layanan publik.

• Permasalahannya adalah informasi apa yang diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan dari operator dan pemberi konsesi.
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Interpretasi

Pengungkapan oleh Grantor dan Operator:

✓ Gambaran perjanjian

✓ Persyaratan signifikan

✓ Sifat dan tingkatan → jumlah, jangka waktu/nilai yang sesuai:

o Hal menggunakan aset tertentu

o Kewajiban untuk memberikan jasa atau hak yang diharapkan dalam penyediaan jasa

o Kewajiban untuk memperoleh atau membangun aset tetap

o Kewajiban untuk memberikan atau hak untuk menerima aset tertentu pada akhir masa konsesi

o Opsi pembaruan dan penghentian

o Hak dan kewajiban lain (misalnya perbaikan utama)

✓ Perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode berjalan

✓ Klasifikasi perjanjian konsesi jasa



Pengungkapan Konsesi Jasa

274

• Pengungkapan operator

Jumlah pendapatan dan laba atau rugi yang diakui

selama periode atas pertukaran jasa konstruksi dengan

aset keuangan atau aset tak berwujud

• Pengungkapan yang disyaratkan, disajikan secara 

individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau 

disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok 

perjanjian konsesi jasa. 

• Suatu kelompok merupakan suatu penggabungan dari 

perjanjian konsesi jasa memiliki sifat yang serupa 

(misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi,

dan jasa pengolahan air).



ISAK 36
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PERMASALAHAN

PSAK 72

PENJUALAN TANAH INDUSKTRI 

HGB DIATAS HPL DI BUMN KI

Apakah memenuhi kriteria pengakuan

dalam PSAK 72 atau PSAK 73?

Sebagai penjualan aset sehingga

dapat diakui keuntungan atau

kerugian dari selisih nilai tercatat

dengan harga peralihan pada saat

penandatanganan kontrak

penjualan.

PSAK 73

Pengakuan lessor sepanjang umur

kontrak

Sewa Pembiayaan
Sewa Operasi

Menghentikan pengakuan aset dan

mencatat pendapatan bunga

selama periode.

Tidak menghentikan pengakuan

aset dan mencatat pendapatan

sewa selama periode. Aset dan

beban depresiasi tetap diakui oleh

BUMN KI.



277

DASAR PENGATURAN DALAM PSAK – ISAK 36 
ISAK 36 berlaku retrospektif 1 Januari 2020

ISAK 36 tidak diterapkan secara mekanistis, dapat terjadi variasi ketentuan kontraktual.

PSAK 72 PSAK 73

Par 06. Jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara

substansi menyerupai pembelian aset tetap, maka hak tersebut dicatat

sesuai dengan PSAK 16. PSAK 16 diterapkan jika secara substansi hak atas

tanah tersebut mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada

entitas, meskipun hak kepemilikan legal tidak beralih kepada entitas.

Pengendalian atas aset pendasar, yakni tanah, beralih kepada entitas jika,

berdasarkan substansi suatu hak atas tanah, entitas telah memperoleh

kemampuan untuk mengarahkan penggunaan tanah, dan memperoleh

secara substansial seluruh sisa manfaat dari tanah. Definisi dan kriteria

pengendalian di antaranya dibahas di PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak

dengan Pelanggan.

Par 07. Dalam hal hak atas tanah, pengalihan risiko dan manfaat signifikan

atas tanah menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian,

pengendalian atas tanah beralih ke entitas jika risiko dan manfaat atas

tanah secara substansial telah dialihkan kepada entitas. Hal tersebut

terjadi, misalnya, dalam hal entitas dapat menjual kembali hak atas tanah

tersebut, dapat menggunakannya sebagai kolateral, hak residual

signifikan atas tanah diperkirakan beralih kepada entitas, atau bahwa

biaya pengurusan perpanjangan hak tersebut tidak substansial.

Par. 09 Jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan

pengendalian atas aset pendasar, dan hanya memberikan hak untuk

menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka

substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa dan dicatat

sesuai dengan PSAK 73. Terdapat kemungkinan bahwa suatu hak atas

tanah tertentu secara substansi mirip dengan transaksi sewa, karena hak

tersebut tidak mengalihkan hak untuk mengendalikan tanah sebagaimana

dibahas dalam paragraf 07. Misalnya dalam hal suatu skema hak atas

tanah, di mana entitas memiliki kewajiban kontraktual untuk, dan tidak

memiliki alternatif lain selain, mengembalikan hak atas tanah tersebut

kepada pemilik hak primer dalam jangka waktu tertentu. Substansi hak

yang sedemikian, misalnya, dapat melekat pada suatu HGB di atas Hak

Pengelolaan Lahan (HPL) tertentu yang tidak mengalihkan hak untuk

mengendalikan tanah kepada entitas.

Par 10. Jika suatu hak atas tanah memberikan hak yang secara secara

substansi merepresentasikan suatu sewa, maka entitas akan menerapkan

ketentuan dalam PSAK 73 yang berlaku untuk penyewa, termasuk

ketentuan dalam paragraf 31 dan 32 mengenai penentuan umur manfaat

dan depresiasi dari aset hak guna.
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DASAR PENGATURAN DALAM PSAK – ISAK 36 

ISAK 36 berlaku retrospektif 1 Januari 2020

ISAK 36 tidak diterapkan secara mekanistis, dapat terjadi variasi ketentuan kontraktual.

PSAK 72 PSAK 73

PSAK 72 dapat diterapkan jika terdapat pengalihan pengendalian

aset ke pelanggan dengan pemenuhan 2 kriteria:

1. pelanggan telah memperoleh kemampuan untuk

mengarahkan penggunaan tanah, contoh:

a. pelanggan dapat menjual kembali hak atas tanah

tersebut,

b. Pelanggan dapat menggunakannya sebagai kolateral,

2. pelanggan memperoleh secara substansial seluruh sisa

manfaat dari tanah, contoh:

a. hak residual signifikan atas tanah diperkirakan beralih

kepada pelanggan

b. bahwa biaya pengurusan perpanjangan hak tersebut

tidak substansial.

PSAK 73 dapat diterapkan jika tidak terdapat pengalihan

pengendalian aset ke pelanggan. Pelanggan hanya diberikan hak

untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka

waktu.

Contoh:

Pelanggan memiliki kewajiban kontraktual untuk, dan tidak

memiliki alternatif lain selain, mengembalikan hak atas tanah

tersebut kepada pemilik hak primer dalam jangka waktu tertentu
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HGB diatas HPL

1. Pada umumnya HGB dapat

dijual kembali oleh pelanggan

dan pelanggan dapat

mengunakan hak atas tanah

tersebut sebagai jaminan

HGB diatas HPL 

di Indonesia

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.

Content  Here

2. Nilai kini dari hak residual 

tanah diperkirakan kecil karena

hanya berupa biaya

administrasi dan pajak terkait

kepada pemerintah.

4. Terdapat kemungkinan bahwa dalam jenis hak

atas tanah tertentu, pelanggan tidak memiliki

kemampuan untuk mengarahkan aset pendasar

dan tidak memperoleh secara substansial sisa

manfaat dari aset

3. Dengan pola pada poin 1 dan 2, 

maka terdapat indikasi kuat pelanggan

telah memperoleh pengendalian aset

dan memperoleh secara substansial

sisa manfaat dari aset. Penerapannya

mengikuti PSAK 72.

5. Jika pada poin 4, transaksi tidak

mengalihkan pengendalian melainkan

hanya mengalihak hak untuk

menggunakan aset pendasar, maka

penerapannya mengikut PSAK 73.

1. Apakahterdapat kewajiban kontraktual mengembalikan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu?

2. Apakah terdapat sisa manfaat yang substantial aset pendasar setelah periode HGB berakhir? 

a. Memerlukan diskusi kemungkinan periode perpanjangan dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 

akhir kontrak yang tidak diperpanjang

b. Apakah biaya perpanjangan material?

3. Siapa yang memperoleh sisa manfaat aset Hak atas Tanah di akhir periode kontrak?
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HGB diatas HPL

Berdasarkan PP No.18 tahun 2021, paragraf 3 pasal 37 menyatakan bahwa, masa maksimal jangka waktu HGB adalah 80 tahun (30

tahun+ 20 tahun + 30 tahun). Pasal 37 (3) menyebutkan bahwa setelah pemberian, perpanjangan dan pembaruan berakhir,

maka tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.

Dengan demikian secara peraturan, HBG diatas HPL tidak mengalihkan pengendalian aset dan sisa masa manfaat tanah kepada

pelanggan sehingga secara umum kontrak HGB diatas HPL memenuhi pengakuan PSAK 73.



PSAK 48

PENURUNAN NILAI



Penurunan Nilai

• Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva.

• Penurunan nilai dilakukan untuk mempertahankan nilai aset sesuai nilai yang dapat diperoleh kembali.

• Pertimbangan dalam menentukan indikasi penurunan nilai :
• Informasi dari luar perusahaan
• Informasi dari dalam perusahaan

• Pengujian impairment untuk goodwill dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan setiap tahun, 
tanpa mempertimbangkan indikasi.

• Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka akan dilakukan perhitungan penurunan nilai yaitu selisih aset tercatat – nilai yang 
dapat diperoleh kembali.

• Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai
pakainya.

• Penurunan nilai dilakukan atas asset individual yang memiliki arus kas yang independent, jika tidak penurunan nilai dilakukan
untuk satu unit penghasil kas (UPK)

• Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

• Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang 
direvisi setelah dikurangi nilai sisa.

• Penurunan nilai yang telah terjadi dapat dibalik jika nilai asset naik, kecuali untuk goodwill dan ATB dengan masa manfaat tidak
terbatas.



Identifikasi Aset Penurunan Nilai

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai entitas harus:

• Minimal setahun sekali, melakukan pengujian penurunan nilai 
(impairment test).

• Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas

• Aset tidak berwujud yang belum digunakan

• Goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis

Menilai apakah terdapat indikasi suatu aset 
mengalami penurunan nilai

Entitas mengestimasi jumlah
terpulihkan aset.

Akhir

periode

Jika ada

indikasi



Pendekatan Umum dari Pengukuran Penurunan Nilai

Carrying 
Amount

Nilai Aset

Akumulasi
Penyusutan

dan Akumulasi
Rugi

Penurunan
Nilai

Nilai Wajar dikurangi
Biaya Penjualan

Nilai Pakai

Recoverable 
Amount →

Nilai tertinggi

Recovered through sale

Recovered through use



Unit Penghasil Kas (UPK)

• Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat 
ditentukan jika: 

(a) nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati 
nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan; dan

(b) aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang 
independen dari kelompok aset lain.

• Tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset
individual → menentukan nilai terpulihkan dari unit
penghasil kas yang mana aset tercakup (aset dari unit
penghasil kas = UPK).

• Unit penghasil kas aset → kelompok terkecil dari aset yang
termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk
yang independen dari arus kas masuk dari aset atau
kelompok aset lain.

PSAK 48 

Par 67

PSAK 48 

Lihat Par 67: 

Contoh



Unit Penghasil Kas

Rugi Penurunan Nilai 

• diakui untuk UPK

• jika, dan hanya  jika, jumlah terpulihkan dari unit tersebut 

(kelompok dari unit) < jumlah tercatatnya.

• dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit 

tersebut (kelompok dari unit) dengan urutan sbb:

(a) pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap 

goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut 

(kelompok dari unit); dan

(b) selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut (kelompok dari unit) 

dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam 

unit tersebut (kelompok dari unit).

Pertama, Goodwill 

Kemudian

prorata

PSAK 48 

Par 98



Pembalikan Rugi Penurunan Nilai

• Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam 
periode-periode sebelumnya untuk aset selain 
goodwill harus dibalik jika, dan hanya jika, 
terdapat perubahan estimasi yang digunakan 
untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset 
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir 
diakui.

• jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset, 
(ada pengecualian) dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya.

• Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi 
penurunan nilai

PSAK 48 

Par 109



Suatu unit penghasil kas memiliki aset bersih berikut ini:

Rp M

Goodwill 10

Properti 20

Pabrik dan Peralatan 30

60

Nilai yang dapat dipulihkan sebesar Rp 45 M.

Diminta : Alokasikan kerugian penurunan nilai pada aset bersih perusahaan.

Kasus

Goodwill Properti Pabrik & 

Peralatan

Total

Nilai buku 10 20 30 60

Penurunan Nilai (10) (2) (3) (15)

Nilai setelah penurunan nilai 0 (18) 27 45



PSAK 58
ASET TIDAK LANCAR YANG 
DIKUASAI UNTUK DIJUAL 

DAN OPERASI DIHENTIKAN



PSAK 58

• Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi dihentikan

• Kriteria :

• aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan
segera

• penjualan tersebut dapat dikatakan sangat mungkin terjadi, manajemen pada hirarki
yang memadai harus mempunyai komitmen terhadap rencana penjualan aset.

• Diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi
biaya untuk menjual, dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan

• Aset yang Dikuasai untuk Dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. 

• Jika rencana penjualan tidak dilakukan maka asset direklasifikasi ke kelompok aset awal. 
Jika aset tersebut didepresiasikan maka depresiasi akan dihitung dari saat aset
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dikuasai untuk dijual.

• Perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai
rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Perubahan
metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok
lepasan. (Penyesuaian 2016)



Klasifikasi Aset Tidak Lancar Dikuasai untuk Dijual

• Syarat yang harus terpenuhi:

• Berada dalam keadaan dapat/tersedia dijual

• Penjualannya harus sangat mungkin terjadi (highly probable)

Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual

Jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan

daripada melalui pemakaian berlanjut

JIKA



Pengukuran – contoh 1

a. Pada saat reklasifikasi aset tgl 1 Desember 2007:

• Aset dipindahkan dari kelompok Aset Tetap ke kelompok Aset dikuasai untuk dijual

• Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tsb adalah Rp77juta (Rp80 –
Rp3juta). Jumlah ini lebih tinggi dari nilai tercatat aset sebesar Rp73juta (Rp100 –
((Rp100-Rp10)/10 X 3). Jadi Aset tetap diukur sebesar Rp73juta.

b. Pada saat dijual tgl 30 Juni 2008, mengakui laba dari penjualan sebesar Rp4juta 
(perolehan Rp77juta – nilai tercatat kini Rp73juta)

• PT XYZ mempunyai aset tetap yang diperoleh 1 Desember 2004 pada biaya perolehan Rp100juta. 

• Nilai residu aset diestimasikan sebesar Rp10juta dan masa manfaat 10 tahun. Pada 1 Desember

2007, aset tsb diklasifikasikan sebagai “aset dikuasai untuk dijual”. 
• Nilai wajar diestimasikan Rp80juta dan biaya untuk menjual adalah Rp3juta. 

• Aset tersebut terjual pada 30 Juni 2008 pada harga Rp77juta.



Contoh 1

• Jurnal:

• 1 Desember 2007

Dr. Aset dikuasai untuk dijual Rp73juta

Dr. Akumulasi depresiasi Rp27juta

Cr.Aset tetap Rp100juta

• 30 Juni 2008

Dr. Kas Rp77juta

Cr. Aset dikuasai untuk dijual Rp73juta

Cr. Keuntungan penjualan aset Rp4juta



Pengukuran – Contoh 2

• Sama seperti contoh sebelumnya, namun nilai wajar aset diestimasi Rp40juta dan biaya

menjual Rp2juta. Aset dijual pada tgl 30 Juni 2008 seharga Rp30juta.

• 1 Desember 2007
• Nilai tercatat = Rp73juta
• Nilai wajar – biaya menjual = Rp40 – Rp2 juta = Rp38juta
• Nilai aset direklasifikasi dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya menjual sebesar Rp38juta (lebih

rendah)
• Rugi penurunan nilai diakui = Rp73 – Rp38 juta = Rp35juta

• Jurnal 1 Des 2007

Dr. Aset dikuasai untuk dijual Rp38juta

Dr. Akumulasi penyusutan Rp27juta

Dr. Rugi penurunan nilai Rp35juta

Cr. Aset tetap Rp100juta

• Jurnal 30 Juni 2008, terdapat tambangan kerugian karena aset terjual dengan harga 30juta

• Jurnal Dr. Kas Rp30juta

Dr. Kerugian penjualan aset Rp 8juta

Cr. Aset dikuasai untuk dijual Rp38juta



PSAK 72

PENDAPATAN DARI 
KONTRAK PELANGGAN



Pengaturan Pendapatan

• Definisi Pendapatan

• Konsep pengakuan pendapatan

Kerangka Konseptual

• Pendapatan sebagai satu minimum line item

• Pos pendapatan luar biasa tidak diperkenankan

• Pos pendapatan disajikan dalam LR kecuali PSAK mensyaratkan lain

PSAK 1

• PSAK 23 Pendapatan tahun 1994 (35 #penjelasan dan 9#pernyataan)

• PSAK 23 Pendapatan tahun Penyesuaian 2014 (35 paragrap)

• PSAK 34 Kontrak Konstruksi

• PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat.

• ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan

• ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat

• ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan Selain itu, terdapat

• PSAK 72 tahun 2017 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan eff 2020

Pengaturan Standar



PSAK 72
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PSAK 72 merupakan adopsi IFRS 15 Revenue from contracts with
customers: effective 2018.

Standar ini bersifat principles based

Standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang
terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan
dalam standar yang lain

Joint project dengan IASB dan FASB (US GAAP)



• tujuan dan ruang lingkup

Pendahuluan

• Identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, 

• Identifikasi kewajiban pelaksanaan dan penyelesaiannya.

Pengakuan

• Menentukan, mengalokasikan dan perubahan atas harga
transaksi

Pengukuran

• Biaya inkremental, pemenuhan kontrak, amortisasi dan 
penurunan nilai

Biaya Kontrak

Penyajian

Pengungkapan

PSAK 72



Tahapan Pengakuan Pendapatan

1 Mengidentifikasikan Kontrak dengan Pelanggan

2 Mengidentifikasikan Kewajiban Pelaksanaan

3 Menentukan Harga Transaksi

4
Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban 

pelaksanaan

5
Mengakui pendapatan ketika (selama) entitas menyelesaikan

Kewajiban Pelaksanaan

Pengakuan

Pengukuran

Pengakuan



Mengidentifikan Kontrak – Par 9

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:  

a) para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan 
praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing;  

b) entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan
dialihkan;  

c) entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan
dialihkan;  

d) kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan
entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan

e) kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam
pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 

Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan
dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. 



Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

• Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa
yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. 

• Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang
atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak.

Janji kontrak dengan pelanggan

• Penjualan barang yang diproduksi; yang dibeli

• Pelaksanaan tugas

• Penyediaan jasa; jasa pengaturan

• Pembagian hak kepada barang dan jasa, dll

Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dapat
berbentuk:



Pengukuran

Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan

diselesaikan, entitas mengakui pendapatan

atas sejumlah harga transaksi (yang tidak 

termasuk estimasi atas imbalan variabel

yang dibatasi) yang dialokasikan terhadap

kewajiban pelaksanaan.



Pengukuran

• Imbalan Variabel

• Liabilitas Pengembalian

• Estimasi Pembatasan Imbalan Variabel

• Penentuan kembali Imbalan Variabel

• Keberadaan Komponan Pendanaan Signifikan dalam Kontrak

• Imbalan Non Kas

• Uang Imbalan kepada Pelanggan

Menentukan harga transaksi

Mengalokasikan harga transaksi terhadap
kewajiban Pelaksanaan

Perubahan dalam harga transaksi



Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan

• Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga
transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa
bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang 
diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang
atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

• Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban
pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan:

• dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative stand-alone selling price), 

• kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan
yang mencakup variabel.



Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

• Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas
menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan
barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. 

• Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh 
pengendalian atas aset.

• Pada awal kontrak entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan

kewajiban pelaksanaan

• sepanjang waktu atau 

• suatu waktu tertentu

• Pengukuran Kemajuan terhadap Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan
secara penuh

• Metode Pengukuran Kemajuan

• Pengukuran Kemajuan yang  Rasional



Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu (Performance Obligation 
Over Time)

• Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang

waktu → menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan 

mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari

kriteria berikut terpenuhi:

a. pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang 

disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban

pelaksanaannya tersebut (lihat paragraf PP03-PP04);

b. kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, 

pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang 

diciptakan atau ditingkatkan (lihat paragraph PP05); atau

c. kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif 

terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat 

dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini



Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation 
At a Point In Time)

• Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka

entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. 

• Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh

pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban 

pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. 

• Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan

pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

a. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset

b. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset

c. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset

d. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan

aset

e. Pelanggan telah menerima aset



Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation At 
a Point In Time)

• Pengendalian mencakup kemampuan untuk
mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan
atas, dan memperoleh manfaat dari, aset. 

• Manfaat atas aset adalah arus kas potensial (arus
masuk atau penghematan arus keluar) yang dapat
diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam
berbagai cara, seperti dengan:

• menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa
(termasuk jasa publik);

• menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain;
• menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi

beban;
• menjual atau mempertukarkan aset;
• menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman; dan
• memiliki aset.



Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban – sepanjang waktu

• Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu entitas
mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian
kewajiban pelaksanaan. 

• Tujuan pengukuran kemajuan: untuk menggambarkan kinerja entitas dalam
mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

• Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap
kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan
metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan
dalam keadaan serupa. 

• Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap
penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang
waktu.

• Metode pengukuran kemajuan sesuai dengan sifat barang dan jasa:

• Metode output

• Merode input



Biaya Kontrak

Biaya inkremental atas
Perolehan Kontrak

Biaya Pemenuhan Kontrak

Amortisasi dan Penurunan Nilai



Penyajian

• Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, 
entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan
sebagai:

• aset kontrak → (kewajiban > imbalan diterima), atau

• liabilitas kontrak → (kewajiban < imbalan diterima) 

bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran 
pelanggan. 

• Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan
secara terpisah sebagai piutang.



Pengungkapan

• Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi
yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, 
jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak
dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan
informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:

a. kontrak dengan pelanggan;

b. pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat
dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan; 

c. aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan
pelanggan.



Pengungkapan

• Kontrak dengan Pelanggan

• Pemisahan Pendapatan

• Saldo Kontrak

• Kewajiban Pelaksanaan

• Harga Transaksi yang Dialokasikan terhadap Sisa Kewajiban Pelaksanaan

• Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Pernyataan Ini

• Menentukan Waktu Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

• Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban
pelaksanaan

• Aset yang Diakui dari Biaya untuk Memperoleh atau Memenuhi Kontrak dengan 
Pelanggan



Ketentuan Transisi (Paragraf C02-C08)

C03. Entitas menerapkan Pernyataan ini menggunakan satu dari dua 
metode berikut:

a. secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian
sebelumnya sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tunduk pada 
panduan (expedients) dalam paragraf C05; atau

b. secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas
penerapan secara awal Pernyataan ini diakui pada tanggal
penerapan awal sesuai dengan paragraf C07-C08.



PSAK 61
AKUNTASI HIBAH 
PEMERINTAH DAN 

PENGUNGKAPAN BANTUAN 
PEMERINTAH



Hibah dan Bantuan Pemerintah Pemerintah

• Hibah pemerintah diakui dalam laporan keuangan, bantuan pemerintah
diungkapkan

• Hibah pemerintah diakui jika terdapat keyakinan memadai:

• entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, 
dan

• hibah akan diterima

• Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis 
selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang 
dimaksudkan akan dikompensasi dengan hibah.

• Pendekatan penghasilan >>> dalam laba rugi

• Hibah pemerintah terkait dengan aset → Penghasilan 
ditangguhkan, atau Pengurang jumlah tercatat aset

• Hibah pemerintah terkait dengan penghasilan → Pendapatan (laba 
rugi), atau Pengurang beban 



PSAK 24

IMBALAN KERJA



Ruang Lingkup PSAK 24

Imbalan Kerja

Imbalan Kerja

Jangka Pendek
Pesangon Imbalan Paska Kerja

Imbalan Kerja

Jangka Panjang

Lainnya

Imbalan Jangka

Pendek

Absen

Bagi hasil

atau

Bonus

Kontribusi

Pasti

Manfaat

Pasti

Past service 

cost

Current

Service CostDiterapkan oleh pemberi kerja dalam

pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang 

diatur dalam PSAK 53: Akuntansi Kompensasi

Berbasis Saham.



Pengakuan dan Pengukuran - Imbalan Jangka Pendek

Diakui saat

pekerja telah

memberi jasa

Liabilitas jangka pendek sebagai:

Liabilitas setelah dikurangi yang telah

dibayar, beban dibayar dimuka jika

terjadi kelebihan pembayaran

Beban atau pernyataan lain 

membolehkan sbg biaya perolehan

Cuti berimbalan

jangka pendek

Boleh diakumulasi → diakui pada saat

pekerja memberikan jasa

cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi

→ diakui saat cuti terjadi



Ilustrasi

• PT. A memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan 
sebesar Rp 1.000.000 untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2015, 
karyawan yang cuti 6 hari 80 orang sedangkan sisanya cuti 10 hari 
kerja.

• JIKA TIDAK DIAKUMULASI

Beban cuti berimbalan 680.000.000 ((20x10)+(80x6))x1.000.000)

Kas 680.000.000

• JIKA DIAKUMULASI

Beban cuti berimbalan 680.000.000 ((20x10)+(80x6))x1.000.000)

Kas 680.000.000

Beban cuti berimbalan 320.000.000 (80x4)x1.000.000)

Utang gaji 320.000.000



Program Bagi Laba dan Bonus

Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus

Ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

Dapat diestimasi secara andal

Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak

mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan

pembayaran.



Bonus

Dibuat jurnal penyesuaian

Beban bonus 240 milyar

Utang bonus 240 milyar

PT. Melati pada 15 Februari 2016 menyelesaikan laporan keuangan tahun

2015. Berdasarkan laba tahun 2015, ditetapkan bonus untuk karyawan

sebesar Rp 200milyar dan tantiem untuk direksi dan komisaris sebesar Ro

40milyar.



Ilustrasi Imbalan Kerja Jangka Pendek

• Karyawan Perusahaan XYZ diberikan hak untuk cuti tahunan yang dapat diakumulasikan 
cuti tahunan.

• Cuti tahunan yang tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu dan harus dibayar 
secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaan. 

• Data beberapa tahun terakhir menunjukkan. karyawan menggunakan akumulasi cuti 
tahunan mereka selama periode lebih dari dua tahun. 

Pertanyaan 

• Haruskah akumulasi cuti tahunan tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai 
imbalan kerja jangka pendek di bawah PSAK 24 (r2013)? 

Cuti tahunan yang tidak terpakai tidak akan memenuhi definisi manfaat jangka pendek karena 
tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah jasa yang 
diberikan oleh karyawan. 



Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji 
yang diterima oleh manajemen kunci → direksi dan 

komisaris

Imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen 
kunci sesuai dengan PSAK 7



Imbalan Pascakerja

Elemen dari Proses Pensiun

Entitas

Investasi

Manfaat

(Pembayaran)

Kontribusi

Dana 

Pensiun Pekerja



Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja

Tunjangan purnakarya

Imbalan pascakerja lain

Program imbalan

pascakerja

Imbalan pasti

Iuran pasti
bergantung pada

substansi

ekonomis dari

setiap program



Definisi

Program iuran pasti→ entitas membayar kpd pengelola

dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran

lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar

jasa

▪ Program imbalan pasti→ program imbalan pascakerja

yang bukan merupakan program iuran pasti.



Imbalan Paska Kerja

EMPLOYER PENSION FUND EMPLOYEE

CONTRIBUTIONS BENEFIT

Defined 

Contribution 

Plans

Defined 

Benefit Plans

DEFINED VOLATILE

VOLATILE DEFINED

RISK LIMIT

RISK 

LIMIT



Program Iuran Pasti

Pengakuan dan Pengukuran

Diakui sebagai beban

Diakui liabilitas (beban terakru) 

setelah dikurangi dengan iuran

telah dibayar atau aset

(pembayaran dimuka jika terdapat

kelebihan).

Jika iuran tidak jatuh tempo 

seluruhnya dalam 12 bulan -> 

didiskonto 

Pengungkapan

• jumlah yang diakui sebagai
beban untuk program iuran
pasti.

• Informasi program iuran pasti 
untuk personel manajemen 
kunci



Program Manfaat Pasti

• Perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstrukstif untuk 
memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja pensiun.

• Mungkin tidak didanai, seluruhnya atau sebagian didanai

• Imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial → asumsi demografi 
dan keuangan.

• Dana diakumulasikan dalam Aset Program

• Risiko atas manfaat pasti:
• Risiko aktuarial → jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang 

diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria

• Risiko investasi → hasil investasi atas aset program berbeda dari yang 
diharapkan.

RISIKO MENIMBULKAN KEUNTUNGAN/KERUGIAN AKTUARIAL



Program Manfaat Pasti

331

• Beban tersebut dihitung sebesar nilai neto dari :

• Biaya Jasa, yang mencakup Biaya Jasa Kini, 

• Biaya Jasa Lalu, dan Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian
(settlement).

• Ditambah (dikurang): Beban (Pendapatan) Bunga Neto;

• Neraca – liabilitas atau aset tergantung mana yang lebih besar dari 
keduanya

• Jika muncul aset maka dinilai yang terendah dari nilai surplus dan 
nilai aset ceiling.



Program Manfaat Pasti

• Entitas menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti dengan 
keteraturan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan 
ditentukan pada akhir periode pelaporan

332

Laporan posisi keuangan

• Entitas mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi 

keuangan

• Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas 

mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara:

a) surplus program imbalan pasti; dan

b) batas atas aset, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto



Aset Imbalan Pasti

• Apabila jumlahnya negatif (= ASET), maka tentukan
yang lebih rendah: 

• Surplus program imbalan pasti, dan

• Batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan 
tingkat diskonto.

Aset imbalan pasti → kelebihan dana:

a. Entitas mengendalikan sumber daya

b. Pengendalian akibat peristiwa masa lalu

c. Manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengurangan iuran.

Batas atas aset → nilai kini dari manfaat masa depan dalam bentuk

pengembalian dana atau pengurangan iuran.



Program Manfaat Pasti

Nilai Kini Kewajiban

Imbalan Pasti (NKKIP)

Nilai Wajar Aset Program

(NWAP)

+/+ Biaya Jasa Kini

+/+ Biaya Jasa Lalu

-/- Pembayaran pensiun

+/+ Biaya Bunga

+/- Remeasurement (Keuntungan dan 

kerugian aktuarial) → OCI

+/+ Pendapatan Bunga

+/+ Pembayaan dari perusahaan ke

Dapen

-/- Pembayaran pensiun

+/- Remeasurement (Keuntungan dan 

kerugian aktuarial) → OCI



Laporan Posisi Keuangan

Liabilitas Imbalan Pasti (di Neraca) 

+/+  Nilai kini kewajiban imbalan pasti

-/- Nilai wajar aset program yang digunakan untuk

menyelesaikan kewajiban secara langsung

Ekuitas (di Neraca) 

+/- Penghasilan komprehensif lain → pendapatan atau 

kerugian 



Pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Diakui sebagai beban atau penghasilan

• Biaya jasa kini

• Biaya jasa lalu

• Bunga netto

• Keuntungan kerugian penyelesaian – Penghasilan 
komprehensif lain



Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Cuti berimbalan jangka panjang

Penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka
panjang lain

Imbalan cacat permanen

Utang bagi laba dan bonus yang dibayar ≥12 bulan
setelah akhir periode pelaporan saat pekerja
memberikan jasanya

Kompensasi ditangguhkan yang dibayar ≥12 bulan
sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan



Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Diakui sebagai liabilitas total nilai neto dari jumlah:

• Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan

• Dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir

periode pelaporan (jika ada) selain kewajiban yang harus

dilunasi secara langsung



Amandemen 2015

• Atribusi Iuran dari Pekerja atau Pihak Ketiga (Paragraf 93) 

• Menetapkan bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga
bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah
tahun jasa. 

• Jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran
diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi
yang sama dengan yang disyaratkan oleh paragraf 70 untuk imbalan
bruto. 

• Jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran
tersebut diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa
terkait diberikan oleh pekerja. 



Amandemen 2015



Penyesuaian 2016 - diskonto

• Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan
pasca kerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan 
mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi
berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. 

• Untuk mata uang yang tidak memiliki pasar yang aktif dan stabil bagi
obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal
hasil pasar (pada akhir periode pelaporan) atas obligasi pemerintah
yang didenominasi dalam mata uang tersebut. 

• Mata uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi
pemerintah konsisten dengan mata uang danestimasi jangka waktu
kewajiban imbalan pasca kerja. 



Ilustrasi 1 – PSAK 24 (Revisi 2013)

• Imbalan kerja perusahaan:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20X0 200.000

Nilai Wajar Aset Program - Awal 20X0 200.000

Biaya Jasa Kini 30.000

Tingkat Diskonto 10%

Iuran 24.000

Imbalan 16.000

Nilai Kini Kewajinan imbalan akhir 20X0 250.000

Nilai wajar aset akhir 20X0 222.000



Ilustrasi 1 – PSAK 24 (Revisi 2013)

JURNAL UMUM MEMO

Beban Kas 

Penghasilan

Komprehensif Liabilitas 

Nilai Kini 

Kewajiban Aset

Saldo awal (200.000) 200.000

Biaya jasa kini 30.000 (30.000)

Biaya bunga 20.000 (20.000)

Pendapatan bunga (20.000) 20.000 

Iuran (24.000) 24.000 

Imbalan 16.000 (16.000)

Rugi Aktuaria Liabiilitas 16.000 (16.000)

Rugi Aktuaria – Aset Program 6.000 (6.000)

Amortisasi biaya jasa lalu 

Kerugian (keuntung) akturial 

Jml tahun berjalan 30.000 (24.000) 22.000 (28.000) (250.000) 222.000 

Saldo Akhir 22.000Kerugian

*Hitung dulu penjumlahan dari 200.000 + 30.000+20.000 – 16.000 = 234.000. Menurut aktuaris 250.000 

sehingga kerugian aktuaria = 250.000 – 234.000 = 16.000

**Hitung dulu penjumlahan dari 200.000 + 24.000+24.000 – 16.000 = 228.000. Menurut Dapen aset program 

pada akhir periode 220.000 sehingga kerugian aktuaria = 250.000 – 234.000 = 6.000



Jurnal

Beban pensiun 30.000

Penghasilan Komprehensif Lain 22.000

Kas 24.000

Liabilitas 28.000

Liabilitas

Kewajiban manfaat Pensiun 28.000

Ekuitas

Penghasilan komprehensif lain - kerugian 22.000

Notes

Nilai kini Kewajiban 250.000

Aset Program 222.000

Net Liabilitas manfaat pensiun 28.000



Ilustrasi 2 – PSAK 24 (Revisi 2013)

• Imbalan kerja perusahaan:

KETERANGAN

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20X1 250.000

Nilai Wajar Aset Program - Awal 20X1 222.000

Rugi  Aktuaria OCI – Awal 20X1 22.000

Biaya Jasa Kini 34.000

Tingkat Diskonto 10%

Iuran 26.000

Imbalan 20.000

Nilai Kini Kewajinan imbalan – Akhir 20X1 279.500

Nilai wajar aset – Akhir 20X1 276.600



Ilustrasi 2 – PSAK 24 (Revisi 2013)

JURNAL UMUM MEMO

Beban Kas 

Penghasilan

Komprehensif Liabilitas 

Kewajiban 

Program

Aset 

Program

Saldo awal 22.000 (28.000) (250.000) 222.000 

Biaya jasa kini 34.000 (34.000)

Biaya bunga 25.000 (25.000)

Pendapatan bunga (22.200) 22.200 

Iuran (26.000) 26.000 

Imbalan 20.000 (20.000)

Penurunan (kenaikan) kewajiban (9.500) 9.500 

Selisih aktuaria Aset Program (26.400) 26.400 

Amortisasi biaya jasa lalu 

Kerugian (keuntungan) akturial 

36.800 (26.000) (35.900) 25.100

(13.900) (2.900) (279.500) 276.600



Jurnal

Beban pensiun 36.800

Liabilitas manfaat pensiun 25.100

Kas 26.000

Penghasilan Komprehensif Lain 35.900

Liabilitas

Liabilitas manfaat pensiun 2.900

Ekuitas

Penghasilan komprehensif lain 13.900

Notes

Nilai kini Kewajiban (279.500)

Aset Program 276.600

Net Liabilitas manfaat pensiun (2.900)



PSAK 53

IMBALAN BERBASIS 
SAHAM



Pembayaran Berbasis Saham

PSAK 53 harus diterapkan untuk seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, 
yang didefinisikan sebagai berikut:

■ Equity-settled, Diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas yang menerima 
barang atau jasa yang dibayar dengan instrumen ekuitas milik entitas (termasuk 
saham dan opsi saham) 

■ Cash-settled, Diselesaikan dengan pembayaran kas, entitas yang memperoleh 
barang atau jasa akan menimbulkan liabilitas kepada pemasok barang atau jasa 
untuk suatu jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan harga (nilai) saham milik 
entitas atau instrumen ekuitas entitas; dan

■ Transaksi dimana entitas menerima barang atau jasa dimana entitas maupun 
pemasok barang atau jasa memiliki pilihan atas transaksi tersebut untuk 
diselesaikan secara tunai (atau aset lain) atau instrumen ekuitas.



PSAK 57 

PROVISI, LIABILITAS 
KONTIJENASI DAN 
ASET KONTIJENSI



Provisi – PSAK 57 

• Provisi → liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti, diakui jika

(a) Memiliki kewajiban kini

(b) Penyelesaian mengakibatkan arus keluar sumber daya 

(c) Estimasi yang andal

• Pertimbangan dalam pengakuan provisi berdasarkan bukti-bukti yang 

tersedia:

▪ besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir 
periode pelaporan, entitas mengakui provisi (jika kriteria pengakuan 
terpenuhi); dan

▪ jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir 
periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi. 

▪ Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber 
daya kecil.

• Pengakuan provisi karena kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif



Kontinjensi – PSAK 57

• Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontinjensi.

• Kewajiban kontinjensi adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya 
menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada 
masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau 

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui 
karena:

(c) tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang 
mengan dung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut sebagai “sumber 
daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau 

(d) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

• Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontinjensi.

• Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan 
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau 
lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali  entitas.



Contoh

• PT. Matahara perusahaan ritel yan mempunyai kebijakan
mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak
puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang 
mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen.

1. Peristiwa mengikat adalah peristiwa penjualan produk, yang menimbulkan kewajiban

konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi yang valid bagi pembeli

bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka.

2. Terdapat kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang akan

dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par 24)

3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik dari biaya

pengembalian (lihat paragraf 10 (defi nisi kewajiban konstruktif ), 14, 17 dan 24.



Contoh

• Pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan Pajak
Penghasilan. 

• Akibatnya, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan
harus melakukan pelatihan ulang terhadap sejumlah besar
pegawai penjualan dan administrasi agar dapat terus memenuhi 
peraturan yang berlaku di bidang jasa keuangan. 

• Pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap
karyawan belum dilakukan.

1. Belum timbul kewajiban karena peristiwa yang mengikat (yaitu pelatihan ulang) belum 

terjadi.

2. Kewajiban diestimasi tidak diakui (par 14 dan 17-19).



Contoh

• PT. Matahara perusahaan ritel yan mempunyai kebijakan
mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak
puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang 
mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang
konsumen.

1. Peristiwa mengikat adalah peristiwa penjualan produk, yang menimbulkan kewajiban

konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi yang valid bagi

pembeli bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka.

2. Terdapat kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang akan

dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par 24)

3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik dari biaya

pengembalian (lihat paragraf 10 (defi nisi kewajiban konstruktif ), 14, 17 dan 24.



Contoh

• Pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan
Pajak Penghasilan. 

• Akibatnya, perusahaan yang bergerak di sektor jasa
keuangan harus melakukan pelatihan ulang terhadap
sejumlah besar pegawai penjualan dan administrasi agar 
dapat terus memenuhi peraturan yang berlaku di bidang
jasa keuangan. 

• Pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap
karyawan belum dilakukan.

1. Belum timbul kewajiban karena peristiwa yang mengikat (yaitu pelatihan ulang) 

belum terjadi.

2. Kewajiban diestimasi tidak diakui (par 14 dan 17-19).



PSAK 46 

PAJAK 
PENGHASILAN



Pajak dalam Perusahaan

Pajak dalam 
Perusahaan

Transaksi

Kewajiban 
Perusahaan

Laporan 
Keuangan

Keputusan 
Manajemen

Kewajiban
Withholding

Kewajiban
atas Pajak

Lainnya

Kewajiban
Pajak atas

Penghasilan



Badan

Penghasilan menurut pajak

Pengurang pengahasilan (beban yang
dapat dikurangkan)

Penghasilan kena pajak

X tarif pajak

Pajak terutang 1thn fiskal

Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPh25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
• Pajak luar negeri (24)

Pajak kurang/lebih bayar (29/28

Pajak PerusahaanDipotong
PPh 23 atas
penghasilan

jasa

Pajak lain:
Meterai

PBB
BPHTB

Pajak Daerah lain
Bea masuk; cukai

Setor
Kas negara

Lapor
KPP

Memotong
PPh 21 

atas gaji

PPN atas
penyerahan
barang/jasa

Memotong
PPh 23 

atas jasa



PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan Arus KAs

Laporan Keuangan IPC 2019



Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1

PSAK Undang-Undang

AKUNTANSI PAJAK

PERBEDAAN

Permanen Temporer

Pajak Tangguhan:

▪ Aset / Liabilitas

▪ Beban/Pendapatan

BOOK TAX GAP/ DFFERENCE –
Tax Planning atau 

Tax Avoidance



PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

• Adopsi IAS 12 Accounting for Income Tax mengatur - beban pajak penghasilan dan pajak 
tangguhan

• Sebelum PSAK 46:
• Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal→ SAK 

ETAP / EMKM

• PSAK 46 1997 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed) 
• Beban pajak : kini dan tangguhan
• Aset / kewajiban pajak tangguhan

• PSAK 46 Revisi 2010  -
• Menyesuaikan dengan IAS 12 – ilustrasi, definisi
• Perbedaan dengan IAS 12 – definisi pajak tangguhan, konsolidasian, pajak final, SKP 

• PSAK 46 Revisi 2014 – Effektif 2015
• pengaturan pajak final dan hal khusus dihilangkan
• ditambahkan pajak tangguhan aset tidak disusutkan dan properti investasi

• PSAK 46 Revisi 2016 – Effektif 2017
• Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

• PSAK 46 Amandemen (Penyesuaian 2018) – Effektif 2019
• Pengakuan Aset Pajak Kini and Pajak Tangguhan dan perubahan nama judul –

konsekuensi pajak atas dividen.



Tujuan PSAK 46

• Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan

• Bagaimana mmenghitung konsekuensi pajak :

• pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) 
di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan
entitas.

• transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada 
periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

• Mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari 
sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.

• Pengakuan aset atau liabilitas → entitas akan memulihkan
atau menyelesaikan jumlah tercatat tersebut dengan 
pembayaran pajak di masa depan lebih besar / lebih kecil



Ruang Lingkup PSAK 46

• Diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan.

• Pajak penghasilan termasuk:

• Semua pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang 
didasarkan pada laba kena pajak. 

• pemotongan pajak atas entitas anak; entitas asosiasi atau
ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor.

• Tidak berlaku pada :

• Hibah pemerintah (PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan 
Pengungkapan Bantuan Pemerintah) atau kredit pajak
investasi. Namun, 

• Tapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan
dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.



Definisi

• Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak
penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode
masa depan sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;

b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan

c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal 
peraturan perpajakan mengizinkan.

• Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak
penghasilan terutang pada periode masa depan
sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena
pajak.

365

Net Aset fiskal > Net Aset Akuntansi

Laba Pajak > Laba Akuntansi

Net Aset fiskal < Net Aset Akuntansi

Laba Pajak < Laba Akuntansi



Definisi

366

• Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang
(dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu
periode.
Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak 

perusahaan

• Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah
tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan
dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat
berupa:

• Perbedaan temporer kena pajak – (liabilitas pajak tangguhan)–
menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena 
pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau 
liabiltias diselesaikan.

• Perbedaan temporer dapat dikurangkan – (aset pajak tangguhan) 
- menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan 
laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah 
tercatat aset atau liabiltias diselesaikan.



Definisi

• Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat
pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam
menentukan laba atau rugi pada satu periode → dipadankan 
dengan dengan laba akuntansi

• Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah
jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan

• Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode
sebelum dikurangi beban pajak.

• Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) 
adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung
berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak
atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).

• Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan
peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena
pajak entitas.

367

Beban pajak penghasilan:
• Pajak Kini +
• Pajak Tangguhan



Pengakuan pajak kini

368

• Beban Pajak Kini = pajak terutang dalam satu tahun fiskal

• Pajak dibayar dimuka = pajak kini < jumlah yang dibayarkan (PPh 28)

• Utang pajak = pajak kini >jumlah yang dibayarkan (PPh 29)

• Kompensasi kerugian yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak = aset

• Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus 
diakui sebagai liabilitas. 

• Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi 
jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui 
sebagai aset.

• Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik
kembali untuk memulihkan pajak kini dari
periode sebelumnya diakui sebagai aset.



Pajak kini

369

• Pajak kini = semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan 
pada periode tersebut:

• Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT → untuk entitas tersendir, 
namun untuk entitas konsolidasi seluruh pajak yamg dibayarkan.

• Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final yang dikenakan dari
penghasilan neto (pajak final yang dihitung dari pendapatan bukan
pajak penghasilan)

• Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari inverstasi yang 
dicatat dengan metode ekuitas

• Pajak yang telah dibayarkan namun menurut ketentuan pajak tidak 
boleh sebagai kredit pajak → pajak LN tidak dapat dikreditkan



Perbedaan Temporer Kena Pajak

370

• Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak
tangguhan, kecuali jika perbedaan temporer kena pajak yang berasal
dari:

• pengakuan awal goodwill; atau

• pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi
yang:

• bukan transaksi kombinasi bisnis; dan

• pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena
pajak (rugi pajak).

• Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas
anak, cabang dan entitas asosiasi, dan pengaturan bersama, maka
liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 39.



371

Perbedaan Temporer Kena Pajak

• Biaya perolehan aset 150, akumulasi depresiasi menurut akuntansi sebesar
50, sehingga jumlah tercatat aset 100. 

• Akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak sebesar 90 dan tarif pajak 25%. 
• Dasar pengenaan pajak atas aset adalah 150 – 90 = 60. 
• Untuk memulihkan jumlah tercatat 100, entitas harus memperoleh laba kena

pajak sebesar 100, namun hanya mampu mengurangi penyusutan pajak
sebesar 60. 

• Akibatnya, entitas akan membayar pajak penghasilan sebesar lebih besar
yaitu sebesar selisih aset menurut akuntansi dikurangi nilai aset menurut
pajak = 100 – 60 = 40. Jumlah pajak yang akan dibayarkan 40 x 25% = 10

• Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 (40 x 25%) sebagai
konsekuensi entitas mengakui aset menurut akuntansi lebih tinggi
dibandingkan aset menurut pajak. Namun harus dipastikan ini terkait dengan
hal yang ada konsekuensi pajaknya.



Perbedaan Temporer

372

• Perbedaan temporer adalah perbedaan pengakuan antara
akuntansi yang hanya disebabkan karena waktu, namun secara
total nilai pengakuan pendapatan atau beban antara akuntansi
dan pajak sama, contoh:

• Pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar
proporsi waktu tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam
laba kena pajak ketika kas diterima. 

• Penyusutan yang digunakan dalam penghitungan pajak berbeda
dengan penyusutan dalam akuntansi. Perbedaan temporernya adalah
selisih antara jumlah tercatat aset dan DPP

• Biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dalam akuntansi, tetapi
untuk penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan dikurangkan
dalam menentukan laba kena pajak pada periode saat terjadinya. 



Kombinasi Bisnis

373

• Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh
dan liabilitas diambil-alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan
nilai wajar pada tanggal akuisisi. 

• Perbedaan temporer timbul apabila dasar pengenaan pajak aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil-alih tidak
terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara
berbeda. 

• Misalnya, apabila jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai
wajarnya tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap
sebesar harga perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan
temporer yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak
tangguhan. 



Aset tercatat pada Nilai Wajar

374

• PSAK mengizinkan atau menetapkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau dinilai 
kembali.

• Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) 
untuk periode kini DPP aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. 

• Apabila revaluasi atau penyajian kembali aset tidak mempengaruhi laba kena pajak, DPP 
aset tidak disesuaikan sehingga terdapat perbedaan temporer.

• Pemulihan jumlah tercatat di masa depan akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi kena 
pajak.

• Perbedaan antara jumlah tercatat aset yang telah dinilai kembali dan dasar pengenaan pajak 
merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau aset 
pajak tangguhan, walaupun :

• Entitas tidak bermaksud melepaskan aset, terpulihkan melalui penggunaan atau 

• Pajak atas capital gain ditangguhkan jika hasil pelepasan diinvestasikan pada aset serupa



Goodwill

• Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis
lebih rendah dari DPPnya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak
tangguhan. 

• Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui
sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar
laba kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga
perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan.
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• Dalam kombinasi bisnis diakui goodwill Rp10.000 yang memiliki dasar pengenaan pajak nihil.

• Entitas tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan atas goodwill tersebut.

• Jika entitas selanjutnya mengakui kerugian penurunan Rp2.000 atas goodwill tersebut, maka
jumlah perbedaan temporer kena pajak berkaitan pada goodwill berkurang dari Rp10.000 menjadi
Rp8.000, dengan menimbulkan penurunan pada nilai liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui. 

• Penurunan pada nilai tersebut dianggap berkaitan dengan pengakuan awal goodwill sehingga tidak
dapat diakui



Pengakuan Awal –Aset dan Liabilitas
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• Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau
liabilitas. Sebagian atau seluruh biaya perolehan suatu aset tidak dapat dikurangkan
untuk tujuan pajak. 

• Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, 
bergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan
dilakukannya pengakuan awal aset atau liabilitas.

• Dalam kombinasi bisnis → liabilitas dan aset terkait dengan goodwill atau
keuntungan pembelian diskon.

• Aset yang menurut tujuan pajak depresiasinya tidak dapat dilakukan. Capital 
gain dan loss juga tidak diakui menurut pajak → tidak ada pengakuan pajak
tangguhan.
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Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

• Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat
dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak
akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan
temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika
aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan
awal liabilitas dalam transaksi yang:

• bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
• pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena

pajak (rugi pajak)

• Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan
dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas
asosiasi, serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus
diakui sesuai dengan cara khusus. (par 44)
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Contoh Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

• Entitas mengakui liabilitas 100 untuk biaya garansi produk yang 
masih harus dibayar. Untuk tujuan pajak, biaya garansi produk tidak
akan hingga entitas membayar klaim. Tarif pajak 25%. 

• DPP liabilitas adalah nihil

• Dalam pelunasan liabilitas atas jumlah tercatat, entitas akan
mengurangi laba kena pajak masa depan sejumlah 100 dan 
akibatnya mengurangi pembayaran pajak masa depan sebesar 25 
(100 x 25%). 

• Selisih antara jumlah tercatat 100 dan dasar pengenaan pajak nihil
merupakan perbedaan temporer yang dikurangkan sebesar 100. 

• Entitas mengakui aset pajak tangguhan sebesar 25 (100 x 25%), 
kemungkinan bahwa entitas menghasilkan laba kena pajak yang 
mencukupi pada periode masa depan untuk memanfaatkan dari
pengurangan pembayaran pajak.
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Rugi Pajak Belum Dikompensasi dan Kredit Pajak Belum Dimanfaatkan (Unused Tax 
Credits)

• Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak
belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan
apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan
memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum
dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

• Pertimbangan laba kena pajak memadai ??
• Otoritas pajak yang sama

• Entitas akan mendapat laba kena pajak sebelum daluwarsa

• Rugi karena kasus tidak berulang

• Perencanaan pajak sehingga kompensasi dapat dimanfaatkan



Penilaian Kembali Aset Pajak Tangguhan Tidak Diakui
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• Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak
tangguhan.

• Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila
kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk
dipulihkan. 

• Sebagai contoh: perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan
entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai
pada periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya
tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan.

• Jika tidak tersedia laba kena pajak di masa depan maka jumlah yang sudah
diakui akan dilakukan penyesuaian.



Anak, Cabang, Asosiasi, Pengaturan Bersama
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Par 39

• Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer
kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, 
serta bagian partisipasi ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi
berikut telah terpenuhi:

• entitas induk, investor atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan
temporer; dan

• kemungkinkan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat
diperkirakan.

• Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer
dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang dan entitas
asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya
sepanjang kemungkinan besar terjadi:

• perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan; dan

• laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer
dapat dimanfaatkan.



Pengukuran

382

Perubahan

Tarif

• Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur
sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas
perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah
berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

• Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak
yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu
dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara
substantif berlaku pada periode pelaporan.

• Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak
yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan
untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya

• Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan.



Implikasi Perubahan Tarif 
(yang dinyatakan berlaku sejak 2020)

• Tarif pajak 22% akan digunakan untuk menghitung beban pajak baik kini maupun
tangguhan pada tahun 2020 dan 2021.

• Tarif pajak 20% akan digunakan untuk menghitung beban pajak baik kini maupun
tangguhan pada tahun 2022 dan selanjutnya. (sudah dibatalkan – contoh untuk diskusi
saja)

• Saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan pada 1 Januari 2020 harus dihitung ulang dengan
menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas
diselesaikan



Contoh

• Aset peralatan dibeli 2 Januari 2018 senilai 100.000, menurut akuntansi

disusutkan selama 2 tahun, menurut pajak masuk kelompok 1 (4 tahun)

2018 2019 2020 2021

Dep Pajak 25.000 25.000 25.000 25.000 

Dep Akuntansi 50.000 50.000 

Selisih (25.000) (25.000) 25.000 25.000 

25% 25% 22% 22%

Aset Pajak Tangguhan 6.250 6.250 (5.500) (5.500) 

6.250 12.500 5.500 -

Penyesuaian (1.500) 

Aset Pajak Tangguhan setelah 

penyesuaian 11.000

2018

Aset pajak tangguhan 6.250

Manfaat pajak tangguhan 6.250

2019

Aset pajak tangguhan 6.250

Manfaat pajak tangguhan 6.250

2020 Penyesuaian

Beban pajak tangguhan 1.500

Aset pajak tangguhan 1.500

2020

Beban pajak tangguhan 5.500

Aset pajak tangguhan 5.500

2021

Beban pajak tangguhan 5.500

Aset pajak tangguhan 5.500

• Pada 1 Januari 2020 dilakukan penyesuaian atas aset pajak

tangguhan agar mencerminkan nilai aset pajak tangguhan yang akan

dipulihkan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 1.500



Contoh

• Aset peralatan dibeli 2 Januari 2018 senilai 100.000, menurut akuntansi disusutkan selama 2 tahun, menurut pajak masuk

kelompok 1 (4 tahun)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dep Pajak 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Dep Akuntansi 200.000 200.000 200.000 200.000 

Selisih (100.000) (100.000) (100.000) (100.000) 100.000 100.000 100.000 100.000 

Tarif 25% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Aset Pajak Tangguhan 25.000 25.000 20.000 20.000 (20.000) (20.000) (20.000) (20.000)

25.000 50.000 60.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

Penyesuaian 10.000 

Aset Pajak Tangguhan setelah penyesuaian 40.000 

2018 dan 2019

Aset pajak tangguhan 25.000

Manfaat pajak tangguhan 25.000

2020 Penyesuaian

Beban pajak tangguhan 10.000

Aset pajak tangguhan 10.000

2020 dan 2021

Aset pajak tangguhan 20.000

Manfaat pajak tangguhan 20.000

2022 - 2025

Beban pajak tangguhan 20.000

Aset pajak tangguhan 20.000

Pada 1 Januari 2020 dilakukan penyesuaian atas aset pajak tangguhan agar mencerminkan nilai aset pajak tangguhan yang akan
dipulihkan pada tahun 2022 – 2025 sebesar 10.000. Perhitungan pajak tangguhan 2020 dan 2021 mengunakan tarif 20% saat
pajak tangguhan dipulihkan.



Pengukuran Pajak Tangguhan atas Aset Tetap dan Properti Investasi

•

•

•



Pengukuran - contoh
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• Jumlah tercatat aset adalah 100 dan dasar pengenaan
pajak sebesar 60. Tarif pajak 20% akan diterapkan jika aset
terjual dan tarif pajak 30% akan diterapkan pada
penghasilan lain. 

• Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 8 (40 x 
20%) jika diharapkan untuk menjual aset tanpa
penggunaan lebih lanjut dan liabilitas pajak tangguhan
sebesar 12 (40 x 30%) apabila entitas masih tetap memakai
aset dan memulihkan jumlah tercatatnya melalui
pemakaian



Pengakuan Pajak Kini dan Tangguhan

Pos diakui dalam Laporan Laba
Rugi
• Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai

penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, 
kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari:

• suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada 
periode yang sama atau berbeda, di luar
laporan laba rugi baik dalam pendapatan
komprehensif lain maupun secara langsung
dalam ekuitas; atau

• kombinasi bisnis
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Pos diakui di luar Laporan Laba Rugi

• Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba

rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada 

periode yang sama atau berbeda, diakui di luar laporan laba

rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, 

pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang 

diakui:

• dalam pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada 

pendapatan komprehensif lain.

• langsung ke ekuitas, harus diakui langsung pada ekuitas.

Entitas mengakui konsekuensi PPh atas dividen dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan ketika entitas mengakui liabilitas

untuk membayar dividen. Konsekuensi PPh dividen terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu

yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. → Entitas mengakui

konsekuensi PPh atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana 

entitas awalnya mengakui transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.   (Amandemen 2018)
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Penyajian

Saling hapus
• Entitas melakuan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas:

• Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
• Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan 

liabilitas secara bersamaan.
• Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya

jika:
• entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; 

dan
• aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang 

dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda
yang akan merelaisasikan secara bersama

Beban Pajak – Laba Rugi Aktivitas Normal

• Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktifitas normal disajikan sebagai bagian
dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.



Pengungkapan

390

• Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara 
terpisah :

• beban (penghasilan) pajak kini; 

• penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;

• jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer
maupun dari realisasinya;

• jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan
peraturan perpajakan yang baru;

• jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau
perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;

• jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer
periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;

• Dll.



Pengungkapan
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• Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah: 

• Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan
atau dikreditkan langsung ke ekuitas;

• jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain 

• penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba

• rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif
pajak yang berlaku

• rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, penjelasan mengenai
perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode
akuntansi sebelumnya;

• jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi
pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak
tangguhan pada laporan keuangan;

• jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang
dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan
yang belum diakui (lihat paragraf 40);

• dll



Dasar Kesimpulan Pajak Penghasilan Final
dihapuskan – REVISI EFF 1 JAN 2015

• PSAK 46 menghilangkan pengakuran tentang pajak final dan pengaturan hal khusus untuk menyelaraskan
dengan IAS 12 Income Taxes.

• Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas
laba kena pajak entitas.

• Pajak final dikenakan atas nilai brutonya dan akan dikenakan atas transaksi walaupun entitas mengalami
kerugian.

• Pajak final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46
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• Pajak final yang dikenakan atas penghasilan (bukan pendapatan) merupakan skope PSAK 46 karena PSAK 46 hanya mengatur

pajak atas penghasilan bukan atas pendapatan.

– Pajak final yang dikenakan atas penghasilan neto masuk ruang lingkup PSAK 46 

– Pajak final yang dikenakan atas penghasilan bruto / pendapatan tidak masuk ruang lingkup PSAK 46, sehingga diakui

sebagai beban operasi bukan beban pajak penghasilan → basic conclusion IASB

• Konsekuensinya perusahaan yang pengenaan pajaknya final atas pendapatan memasukkan pajak yang dibayarkan bukan

sebagai beban pajak penghasilan tetapi sebagai komponen beban. 



Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1

Ilustrasi: PT. Mitra melaporkan penghasilan sebesar 260.000 dan 

beban sebesar 120.000 untuk tiga tahun periode usahanya.  Untuk 

tujuan pajak, penghasilan yang diterima sebesar 200.000, 300.000 

dan 280.000. 

Bagaimana hal ini dilaporkan dalam laporan keuangan?



Pendapatan

Beban

Laba sebelum pajak

Pajak Penghasilan (25%)

260.000

120.000

140.000

35.000

2012 2013 TotalLaporan Keuangan 2011

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1

260.000

120.000

140.000

35.000

260.000

120.000

140.000

35.000

780.000

360.000

420.000

105.000

Penghasilan

Beban yang boleh dikurangkan

Penghasilan kena pajak

Pajak terutang (25%)

200.000

120.000

80.000

20.000

2012 2013 TotalLaporan Pajak 2011

300.000

120.000

180.000

45.000

280.000

120.000

160.000

40.000

780.000

360.000

420.000

105.000



Beban Pajak (PSAK)

Pajak Terutang (Fiskal)

Difference

35.000

20.000

15.000

35.000

2012

45.000

(10.000)

35.000

2013

40.000

(5.000)

105.000

Total

105.000

0

Perbandingan 2011

Perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan

Tahun

Jurnal

2011

Beban pajak tangguhan 15.000

Liabilitas pajak tangguhan 15.000

Beban pajak kini 20.000

Utang pajak kini 20.000

Saldo

Liabilitas pajak tangguhan 15.000

Utang pajak kini 20.000

Beban pajak

Beban pajak kini 15.000

Beban pajak tangguhan 20.000

35.000

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1



Beban pajak (PSAK)

Pajak Terutang (Fiskal)

Difference

35.000

20.000

15.000

35.000

2012

45.000

(10.000)

35.000

2013

40.000

(5.000)

105.000

Total

105.000

0

Perbandingan 2011

Perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan

Tahun Jurnal

2012
Liabilitas pajak tangguhan 10.000

Manfaat pajak tangguhan 10.000

Beban pajak kini 45.000

Utang pajak kini 45.000

Saldo

Liabilitas pajak tangguhan 5.000

Utang pajak kini 45.000

Beban pajak

Beban pajak kini 45.000

Manfaat pajak tangguhan (10.000)

35.000
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Beban pajak (PSAK)

Pajak Terutang (Fiskal)

Difference

35.000

20.000

15.000

35.000

2012

45.000

(10.000)

35.000

2013

40.000

(5.000)

105.000

Total

105.000

0

Perbandingan 2011

Perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan

Tahun Jurnal

2013

Liabilitas pajak tangguhan 5.000

Manfaat pajak tangguhan 5.000

Beban pajak kini 40.000

Utang pajak kini 40.000

Saldo

Liabilitas pajak tangguhan 5.000

Utang pajak kini 40.000

Beban pajak

Beban pajak kini 40.000

Manfaat pajak tangguhan (5.000)

35.000

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1



Ilustrasi Perbedaan Temporer – Aset 1

Ilustrasi : PT. Mawar memiliki saldo aset pajak tangguhan sebesar 

300.000 pada akhir 2012, yang muncul karena perbedaan temporer 

sebesar 1.200.000 (tarif pajak 25%). Pada akhir tahun 2013 laba

sebelum pajak 4.200.000 dan terdapat koreksi positif sehingga

penghasilan kena pajak sebesar 5.000.000. 

Berdasarkan hasil review aset pajak tangguhan sebesar 60.000 

tidak dapat dipulihkan di masa mendatang (belum termasuk 

500.000). 



Ilustrasi Perbedaan Permanen dan Temporer 

Ilustrasi: PT. Merbabu melaporakan laba sebelum pajak sebesar 

3.000.000 pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara akuntansi 

dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut 

akuntansi sebesar 800.000

2. Pendapatan sewa mesin menurut pajak 1.000.000 lebih besar 

dibandingkan menurut akuntansi.

3. Beban sumbangan sebesar 400.000 tidak diperkenankan 

menurut pajak.

Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%, perbedaan tersebut akan 

dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum memiliki saldo 

aset/liabilitas pajak tangguhan.



2013 Aset Pajak 
Tangguhan

Liabilitas Pajak 
Tangguhan

Laba sebelum pajak (PSAK) 3.000.000

Perbedaan depresiasi (800.000) 800.000

Perbedaan pendapatan sewa 1.000.000 1.000.000

Perbedaan sumbangan 400.000

Total penghasilan kena pajak 3.600.000

Pajak terutang (fiskal) 900.000

Pajak tangguhan 250.000 200.000

Jurnal

Beban Pajak penghasilan kini 900.000

Aset pajak tangguhan 250.000

Manfaat pajak tangguhan 50.000 (250.000-200.000)

Utang pajak penghasilan 900.000

Liabilitas pajak tangguhan 200.000

Ilustrasi Perbedaan Permanen dan Temporer 



ILUSTRASI – nilai sisa
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• Entitas A membeli mesin senilai 12.000 pada 
2/1/X1. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan
selama 5 tahun, dengan nilai sisa 2000.

• Untuk tujuan pajak mesin termasuk kelompok 1 
didepresiasikan selama 4 tahun.

• Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000 beban
operasi selain depresiasi 2.000.

• Mesin tersebut tahun 20X6 masih digunakan dan 
pada awal 20X7 dijual dengan harga 3000

• Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta
jurnalnya dapat dilihat dalam slide berikut ini.



ILUSTRASI – nilai sisa

▪ Depresiasi menurut akuntansi (12.000-2000)/5=2.000

AKUNTANSI

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7

Pendapatan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Keuntungan mesin 1.000

Bbn Operasi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Bbn Penyusutan 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total Beban 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000

Laba sblm pajak 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 6.000

Beban Pajak (akt) 750 750 750 750 750 1.250 1.500

Laba setelah pajak 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 3.750 4.500
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▪ Depresiasi menurut pajak 10.000/4=3.000

PAJAK

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7

Pendapatan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Keuntungan mesin 3.000

Bbn Operasi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Bbn Penyusutan 3.000 3.000 3.000 3.000

Total Beban 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000

Penghasilan kena pajak 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 8.000

Pajak terutang 500 500 500 500 1.250 1.250 2.000

Penghasilan stlh pajak 1.500 1.500 1.500 1.500 3.750 3.750 6.000
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ILUSTRASI – nilai sisa



20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7

AKUNTANSI 

Laba sblm pajak 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 6.000

Beban Pajak (akt) 750 750 750 750 750 1.250 1.500

PAJAK 

Penghasilan kena pajak 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 8.000

Pajak terutang 500 500 500 500 1.250 1.250 2.000

Perbedaan 

Perbedaan laba 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 0 -2.000

Perbedaan pajak 250 250 250 250 -500 0 -500

Kewajiban pajak tangguhan 250 500 750 1.000 500 500 0

Beban pajak (L/R) 

Beban pajak kini 500 500 500 500 1.250 1.250 2.000

Beban pajak tangguhan 250 250 250 250 -500 0 -500

Total beban pajak 750 750 750 750 750 1.250 1.500
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ILUSTRASI – nilai sisa



405

ILUSTRASI

▪ Jurnal yang dibuat pada saat 20X1 – 20X4

Beban pajak tangguhan 250

Liabilitas pajak tangguhan 250

▪ Jurnal yang dibuat pada 20X5

Liabilitas  pajak tangguhan 500

Beban (manfaat) pajak tangguhan 500

▪ Jurnal yang dibuat pada 20X7

Liabilitas  pajak tangguhan 500

Beban (manfaat) pajak tangguhan 500

▪ Pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 1000.

▪ Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan direaliasasi 500, 
sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 500

▪ Perbedaan ini akan hilang pada saat aset tersebut terjual di tahun 2007. Pajak 
mengakui keuntungan 3.000 akuntansi 1.000



ILUSTRASI – kerugian fiskal

• Entitas A pada tahun 20x1 mengalami kerugian fiskal 
8.000 (diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama).

• Pada 20x2 entitas laba 2.000, 20x3 laba 3.000 dan 20x4 
laba sebesar 5.000.

• Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak

20X1 20X2 20X3 20X4 

Laba akuntansi (8.000) 2.000 3.000 5.000 

Beban pajak kini - - - *500 

Beban (manfaat) pajak 

tangguhan

(2.000) 500 750 750 

Total beban (manfaat) pajak (2.000) 500 750 1.250 

Laba setelah pajak (6.000) 1.500 2.250 3.750 
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• (8.000) sudah dikompensasi 2.000 dan 3.000 tersisa 3.000 20X4

• Sehingga atas 5.000 – 3.000 = 2.000 harus dibayar pajaknya

• 25% * 2.000 = 500



Tahun Jurnal

20X1 Aset pajak tangguhan 2.000

Manfaat pajak tangguhan 2.000

20X2 Beban pajak tangguhan 500

Aset pajak tangguhan 500

20X3 Beban pajak tangguhan 750

Aset pajak tangguhan 750

20X4 Beban pajak tangguhan 750

Aset pajak tangguhan 750

Beban pajak kini 500

Utang pajak kini 500
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ILUSTRASI – kerugian fiskal



PSAK 50

INSTRUMEN KEUANGAN: 
PENYAJIAN



Instrumen Keuangan PSAK 50, 71, 60

• Definisi instrumen keuangan

(penyajian)

• Pemisahan liabilitas dan ekuitas

• Instrumen keuangan majemuk.

• Saham treasuri, bunga, dividen, 

kerugian/keuntungan

• Saling hapus atas aset dan 

liabilitas

• Definisi dan klasifikasi 

(pengukuran)

• Derivatif melekat

• Pengakuan dan penghentian 

pengakuan

• Pengukuran awal, pengukuran 

selanjutnya, reklasifikasi, 

penurunan nilai.

• Lindung Nilai

Instrumen Keuangan

IAS 32 IFRS 9 IFRS 7

PSAK 50 PSAK 71 PSAK 60

▪ Tingkat pengungkapan

berdasarkan kelas

▪ Signifikansi instumen terhadap 

kinerja

▪ Sifat dan cakupan risiko –
kualitatif & kuantitatif

▪ Analisis sensitivitas

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



Klasifikasi Instrumen Keuangan – PSAK 50

Definisi Instrumen Keuangan

setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan

liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain

Kewajiban kontraktual

Kas

Kontrak diselesaikan 

dengan instrumen 

ekuitas entitas

Hak 

kontraktual

Instrumen ekuitas 

entitas lain

Aset Keuangan

Liabilitas keuangan

kontrak yang diselesaikan dengan

instrumen ekuitas entitas

Ekuitas

Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi

dengan seluruh kewajibannya

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



Instrumen Keuangan

setiap kontrak yang menambah nilai:
▪ aset keuangan entitas , dan (disisi lain)
▪ liabilitas keuangan atau
▪ instrumen ekuitas entitas lain.

▪ Aset Keuangan
▪ Kas
▪ Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain
▪ Hak kontraktual:

• untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya 
dari entitas lain; atau

• untuk mempertukarkan aset keuangan dengan 
entitas lain dengan kondisi berpotensi untung; 
atau

▪ Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan 
instrumen ekuitas entitas
• nonderivatif
• derivatif 

▪ liabilitas Keuangan
▪ Kewajiban kontraktual:

• untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain 
kepada entitas lain; atau

• untuk mempertukarkan aset keuangan atau
liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan
kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan
entitas; 

▪ kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan
dengan menggunakan instrumen ekuitas yang 
diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
• non derivatif; atau
• derivatif
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►Ekuitas

▪ Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



PSAK 50 – Revisi 2014

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian

• Tujuan, Ruang Lingkup dan Definisi

• Penyajian
• Liabilitas dan Ekuitas

• Instrumen Keuangan Majemuk

• Saham yang Diperoleh Kembali

• Saham, Deviden, Kerugian dan Keuangan

• Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (revisi 2013)

• Pedoman Penerapan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari PSAK 50

• Contoh Ilustrasi, melengkapi tetapi bukan merupakan 
bagian dari PSAK 50



Penyajian Liabilitas dan Ekuitas– par 15

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian

• Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal
mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya
sebagai:

• liabilitas keuangan, 

• aset keuangan, atau

• instrumen ekuitas

sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi
liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. 



Instrumen Keuangan Majemuk

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian

• Penerbit instrumen keuangan nonderivatif mengevaluasi persyaratan
instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut
mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut
diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset
keuangan,, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf
11. 

• Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang: 

• menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas; dan

• memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen
keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang 
bersangkutan. 



Saham Treasuri

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian

• Jika entitas. memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut
(saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. 

• Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau
pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. 

• Saham treasuri tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan
atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang 
dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. 

• Nilai saham treasuri yang dimiliki diungkapkan secara terpisah, dalam Iaporan

posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 1: 

Penyajian Laporan Keuangan. 

• Entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

jika saham treasuri diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. 



Bunga, Deviden, Kerugian dan Keuntungan

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian

• Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan instrumen
keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai
pendapatan atau beban dalam laba rugi. 

• Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara
langsung ke ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. 

• Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas, dicatat sebagai pengurang
ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. 



PSAK 60

INSTRUMEN KEUANGAN: 
PENGUNGKAPAN



Instrumen Keuangan Pengungkapan

Referensi: PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

• Entitas harus untuk mengungkapkan informasi yang 
memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk 
mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap 
posisi dan kinerja keuangan.

• Pengungkapan hirarki nilai wajar

▪ Tingkat 1 harga kuotasi pasar atau nilai kontrak terkini

▪ Tingkat 2 Input selain harga kuotasian namun dapat diobservasi

▪ Tingkat 3 Input yang bukan berdasar harga pasar

• Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

• Pengungkapan kualitatif (ekposure timbulnya risiko, tujuan, kebijak dan proses 
pengelolaan risiko)

• Pengungkapan kuantatif (risiko kredit, risiko likuiditas, analisa sensitivitas)



PSAK 71

INSTRUMEN 
KEUANGAN



PSAK 71 Instrumen Keuangan – Perubahan

• Klasifikasi amortized cost dan fair value

• Amortized cost jika memenuhi tes bisnis model (tujuan entitas untuk

memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas (dari

pembayaran pokok dan bunga atas pokok)

• Perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model

Klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan.

Menggunakan expected losses dalam perhitungan penurunan nilai aset 

keuangan

Memperbaiki model akuntansi hedging 



PSAK 71 Instrumen Keuangan

• Perubahan format mengikuti IFRS:
• Bab 1 Tujuan
• Bab 2 Ruang Lingkup
• Bab 3 Pengakuan dan Penghentian Pengakuan
• Bab 4 Klasifikasi
• Bab 5 Pengukuran
• Bab 6 Akuntansi Lindung Nilai
• Tanggal efektif dan ketentuan transisi

• Perbedaan dengan IAS
• Acuan Amandemen IFRS 3 Business Combinations, IFRS 15 Revenue from 

Contract with Customer, IFRS 16 Leases tidak dilakukan karena belum
diadopsi

• Ketentuan transisi



PSAK 71 Instrumen Keuangan

• PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang 
efektif 1 Januari 2018.

• PSAK 71 mengatur perubahan: klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

• Meskipun PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55, PSAK 71 ini belum mengganti seluruh ketentuan dan 
persyaratan yang ada di PSAK 55. 

• Hingga proyek macro hedging selesai dilakukan oleh IASB, PSAK 71 memperkenankan entitas untuk memilih 
menerapkan model akuntansi lindung nilai sesuai  PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan

• PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk macro hedging jika 
entitas menerapkan PSAK 71. 

Amandemen terhadap PSAK Lain. 

• Penerbitan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain.

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

• PSAK 71 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan 
dini diperkenankan.



Pengakuan Awal

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi
keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam
ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.

Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut
mengklasifikasikannya sebagai aset keuangan diamortisasi dan aset keuangan
diukur dengan nilai wajar

Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut
mengklasifikasikan sebagai liabilitas diamortisasi dan liabilitas diukur dengan
nilai wajar.
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Referensi: PSAK 71 Instrumen Keuangan



Pembelian atau Penjualan Reguler Aset Keuangan

Pembelian atau penjualan reguler aset 
keuangan diakui dan dihentikan

pengakuannya menggunakan salah
satu di antara akuntansi tanggal

perdagangan atau akuntansi tanggal
penyelesaian.

Referensi: PSAK 71 Instrumen Keuangan



Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Referensi: PSAK 71 Instrumen Keuangan

• Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:  
• hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atau  
• entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi

kriteria penghentian pengakuan. 

• Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika entitas :  
• mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset

keuangan; atau  
• mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari

aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk
membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak
penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan. 

• Dalam laporan keuangan konsolidasi diterapkan ketentuan
konsolidasi, aset keuangan → level konsolidasi.

• Entitas menentukan apakah penghentian pengakuan diterapkan pada 
bagian, keseluruhan, kelompok aset serupa.



Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

• Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 

liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam

kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.   

• Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan

persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas

keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. 

• Modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai

penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru (PP: 10%). 

• Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke

pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau

liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi. 



Klasifikasi – Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Liabilitas keuangan

• Kontrak hibrida dengan aset 
keuangan sebagai kontrak utama

• Kontrak lainnya

Derivatif melekat



Instrumen Keuangan – Klasifikasi

Instrumen utang (termasuk kontrak hybrid) EkuitasDerivatives

Tes SPPI / Arus Kas – pokok dan bunga

Tes Model Bisnis (BM) – arus kas kontraktual
Diperdagangkan

Opsi FVOCI dipilih

Biaya perolehan

Diamortisasi FVTPL
FVOCI

(with recycling)
FVOCI*

(tanpa recycling)

Tidak Tidak
Tidak

Ya
Ya

TidakBM 1: 
arus kas

kontraktual

BM 2: 
arus kas

Kontraktual dan
menjual

Tidak
memenuhi

BM 1 dan
BM 2

MEMENUHI
GAGAL

*Tanpa recycling ke laba rugi. Pemilihan tidak dapat dibatalkan dan dapat dilakukan tiap instrument pada saat pengakuan awal

Memilih opsi nilai wajar



Klasifikasi: Aset Keuangan

Kategori Pengukuran

▪ Kategori pengukuran serupa dengan PSAK 55

▪ Perubahan signifikan dalam mengklasifikasikan aset keuangan

Reklasifikasi aset keuangan tunduk pada ketentuan yang sangat rigit dan diperkirakan tidak sering

terjadi

PSAK 71 PSAK 55

• FVTPL

• Biaya perolehan diamortisasi

• FVOCI

• FVTPL

• Loan and Receivable

• HTM

• Available for sale / FVOCI

• FVTPL

• FVOCI

• HTM

= Fair value to profit and loss

= Fair value to other comprehensive Income

= Held to Maturiy



Model Bisnis

• Model bisnis dinilai pada suatu tingkat yang mencerminkan bagaimana suatu
kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

• Analisis tidak dilakukan instrumen per instrumen; melainkan dapat dilakukan
pada tingkat agregasi yang lebih tinggi.

• bagaimana kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki
dalam model bisnis tersebut) dievaluasi dan dilaporkan kepada
personil manajemen kunci entitas;

• risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset
keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan, khususnya, cara
bagaimana risiko tersebut dikelola; dan

• bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah
kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus
kas kontraktual yang diperoleh).

Bukti relevan
yang perlu
dipertimbangkan
untuk tes model 
bisnis termasuk, 
tetapi tidak
terbatas pada:



Opsi Klasifikasi – Aset Keuangan

• Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar
Melalui Laba Rugi

▪ Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang

tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai

wajar melalui laba rugi (FVTPL).

▪ Jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan

mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang

disebut sebagai “accounting mismatch”) yang dapat timbul dari

pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan

kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.



Klasifikasi: Liabilitas Keuangan

Kategori Pengukuran

▪ Ketentuan PSAK 55 sebagian besar masih dipertahankan

▪ Biaya perolehan diamortisasi

▪ FVTPL

▪ Penyajian dalam OCI atas keuntungan atau kerugian liabilitas keuangan

yang ditetapkan untuk diukur pada FTPL  yang timbul dari perubahan

risiko kredit, kecuali jika hal tersebut menciptakan atau meningkatkan

inkonsistensi pengakuan dan pengukuran (accounting mismatch)

Reklasifikasi liabilitas keuangan – tidak diperkenankan



Klasifikasi Derivatif Melekat

Definisi dan panduan PSAK 55 tentang pemisahan derivatif
melekat dan akuntansi untuk instrumen hibrida diteruskan ke
PSAK 71 untuk instrumen di mana host contract bukan aset

keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71.

Jika host contract adalah aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 
71, derivatif melekat tidak dipisahkan dari host. Sebaliknya, 

instrumen hibrida dinilai untuk klasifikasi secara keseluruhan
menggunakan persyaratan klasifikasi untuk aset keuangan.

Instumen Hibrida

Non-derivatif host contract

Aset Keuangan

Dalam lingkup PSAK 71 Di luar lingkup PSAK 71

Derivatif Melekat

Seluruh instrumen hibrida harus diukur

sebagai satu dan tidak dipisahkan.

Jika host = aset keuangan di luar lingkup PSAK 71 (yaitu kontrak layanan, 

kontrak sewa). Pemisahan derivatif melekat diperlukan ketika kondisi

terpenuhi.



Reklasifikasi

Aset Keuangan

• Reklasifikasi hanya dapat dilakukan jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan

Liabilitas Keuangan

• Reklasifikasi tidak diizinkan.

• Perubahan pada model bisnis diperkirakan sangat jarang terjadi

• Perubahan ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai akibat dari perubahan eksternal atau

internal dan harus merupakan suatu perubahan yang signifikan terhadap operasi entitas dan dapat

dibuktikan kepada pihak eksternal.

• Perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti melaksanakan

aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya, contohnya ketika entitas telah memperoleh,

melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis.

• Reklasifikasi dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi.



Ketentuan Jumlah Pokok dan Bunga

Jumlah Pokok
Nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan

awal

Bunga

Terdiri dari imbalan untuk:

• nilai waktu atas uang;

• risiko kredit terkait jumlah pokok 

terutang pada periode waktu tertentu;

• risiko dan biaya peminjaman standar, 

dan juga marjin laba.



Suku bunga efektif

• Suku bunga yang menyamakan antara nilai awal 
aset dengan nilai kini dari pembayaran yang 
diterima di masa mendatang.

• Nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi 
dan biaya lain terkait dengan 
perolehan/penerbitan aset/liabilitas keuangan

• Suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku 
bunga yang ditetapkan.

• Suku bunga efektif digunakan untuk mengitung 
amortisasi premium atau diskon



Pengukuran

Pengukuran awal

Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Penghapusan

Penurunan nilai
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Pengukuran Awal

Instrumen Keuangan

FVTPL

Nilai wajar

(biaya transaksi expense)

Tidak diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi*

Nilai wajar ditambah
Biaya Transaksi terkait langsung dengan

perolehan

(biaya transaksi dikapitalisasi)

* Pengecualian: piutang dagang tanpa komponen pendanaan signifikan

diakui sebesar harga transaksi



Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Kategori Laba Rugi OCI PSAK 55

Biaya perolehan

diamortisasi

Seluruh keuntungan dan kerugian -

Instrumen utang

pada FVOCI

Bunga, kerugian penurunan nilai, 

keuntungan/kerugian selisih kurs, 

keuntungan/kerugian saat pelepasan

Keuntungan/ 

kerugian lainnya

Instrumen ekuitas* 

pada FVOCI

Dividen (kecuali) jelas merupakan pemulihan

atas sebagian biaya perolehan (investasi)

Keuntungan/ 

kerugian

perubahan nilai

wajar

FVTPL Seluruh keuntungan dan kerugian -

* Pengukuran dengan metode biaya perolehan tidak diperkenankan



Perubahan Penurunan Nilai dari PSAK 55

44
0

* AFS –Available for sale

PSAK55 PSAK71

Tipe model Kerugianyangtelah terjadi  

(incurred loss)

Kerugianekspektasian

(expcedtedloss)

Jumlah model Beberapa Satu

Ruanglingkup Diperluas

Investasi dalam instrumen

ekuitas

Penurunan nilai diakui untuk  

investasi pada instrumen ekuitas  

yang diklasifikasikan sebagai AFS*

Tidak ada penurunan nilai yang

diakui untuk instrumenekuitas

Pertimbangan

(judgement)

Diperluas

Meningkat



Ruang Lingkup Penurunan Nilai

Dalam ruang lingkup Di luar ruang lingkup

• Aset keuangan yang merupakan instrumen utang

yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

atau FVOCI (misalnya: piutang dagang, instrumen

utang).

• Komitmen pinjaman yang diterbitkan yang  tidak

diukur pada FVTPL.

• Kontrak jaminan keuangan* yang diterbitkan

yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71, dan

yang tidak diukur pada FVTPL.

• Piutang sewa dalam ruang lingkup PSAK 30.

• Aset kontrak dalam ruang lingkup PSAK 72.

• Investasi dalam instrumen

ekuitas.

• Komitmen pinjaman dan 

jaminan yang  diterbitkan 

yang diukur pada FVTPL.

• Instrumen keuangan

lainnya yang diukur pada

FVTPL.



Pendekatan umum

• Prinsip umum, menerapkan salah satu dari dua basis pengukuran berikut:

•Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan; atau

•Kerugian kredit sepanjang umurnya.

• Basis pengukuran bergantung pada apakah telah terjadi peningkatan

risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Kerugian kredit

ekspektasian 12 

bulan

Kerugian kredit

ekspektasian

sepanjang umurnya

Berpindah kategori

Jika risiko kredit dari aset  keuangan telah meningkat  

signifikan sejak pengakuan awal

Kembali

Jika kondisi di atas tidak lagi

terpenuhi
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• Pada umumnya, seluruh aset keuangan “membawa” penyisihankerugian.

• Tidak diperlukan pemicu (trigger) untuk mengakui penurunannilai

• Lebih banyak pertimbangan.

• Satu model untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK71.

Kejadian masa lalu

Informasi

yang 

dicakup

Kondisi sekarang

Perkiraan kondisi ekonomi

masa depan

Penurunan nilai – model baru



Sumber data dalam mengukur penurunan nilai

Peringkat  

internal/eksternal

Pengalaman  

kerugian  

historis

Faktor spesifik-

peminjam

Informasi  

lainnya

Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa upaya dan biaya 

berlebihan.

Pengalaman  

kerugian kredit  

entitas lainnya

Data  

makroekonomik



Model Umum Penurunan Nilai



Pengakuan bunga

Pengakuan awal Kenaikan risiko kredit

secara signifikan

Aset menjadi memburuk

(credit-impaired)

Kerugian kredit

ekspektasian 12 bulan

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur

Suku bunga efektif (EIR) diterapkan

terhadap jumlah bruto

EIR diterapkan pada  jumlah

biaya perolehan diamortisasi

(neto)

EIR yang disesuaikan dengan kredit (credit-adjusted EIR diterapkan

pada biaya  perolehan diamortisasi (neto)

Kerugian  penurunan 
nilai

Bunga atas aset  yang 
telah turun nilainya
pada
pengakuan awal

* Biaya perolehan diamortisasi dari suatu aset keuangan = jumlah tercatat bruto – penyisihan kerugian.

Bunga atas aset  yang 
telah turun nilainya
pada  pengakuan awal



Perhitungan Penurunan Nilai

[Expected credit losses = exposure at default * 

probability of default * loss given default]



Elemen utama dari model penurunan nilai

Kerugian yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam

12  bulan setelah akhir periode pelaporan.

Kerugian kredit

ekspektasian 12  

bulan

Kerugian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayarsepanjang  

prakiraan umur instrumen keuangan.

Kerugian kredit  

ekspektasian  sepanjang 

umurnya

Tidakdidefinisikan.Peningkatan risiko

kredit secara signifikan

Tidak didefinisikan.Gagal bayar



Praduga 30 hari

Risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika

pembayaran kontraktual telah tertunggak lebih dari 30 hari.

• Diasumsikan sebagai titik terakhir di mana kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umur diakui:

• Delinquency merupakan salah satu lagging indicator.

• Kenaikan signifikan dalam risiko kredit biasanya terjadi sebelum aset

menunggak.

• Jika tersedia informasi yang lebih bersifat forward-looking (misalnya, atas
dasar suatu portofolio aset) maka informasi tersebut harus digunakan.



Pendekatan pengukuran ganda – menerapkan definisi gagal bayar

Terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa peristiwa gagal bayar tidak

terjadi sebelum aset keuangan 90 hari menunggak.

• Pertimbangkan indikator kualitatif, misalnya:  pelanggaran kovenan hutang.

• Konsisten dengan definisi yang digunakan untuk pengelolaan risiko  kredit secara 

internal atas instrumen yang relevan.

• Konsisten dengan definisi dalam regulasi yang berlaku, jika memungkinkan.

• Diterapkan secara konsisten.



• Penilaian didasarkan pada perubahan risiko gagal bayar sejak pengakuan awal.

• Tidak didasarkan pada perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian.

• Berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi  

perkiraan masa depan (forward-looking information), yang tersedia tanpa biaya 

atau  upaya berlebihan, misalnya:

• Perubahan peringkat kredit internal/eksternal secara aktual atau 

ekspektasian.

• Data makroekonomik aktual/perkiraan.

• Perubahan harga atau indikator pasar atas risiko kredit.

• Perubahan aktual/ekspektasian dalam hasil operasi/lingkungan bisnis 

peminjam.

Penilaian kenaikan risiko kredit signifikan



▪ Tidak dapat dilakukan dengan sekedar membandingkan perubahan secara 

absolut  atas risiko gagal bayar.

▪ Risiko gagal bayar cenderung menurun seiring berjalannya waktu.

▪ Jika risiko gagal bayar tidak menurun seiring berjalannya waktu, dapat

mengindikasikan kenaikan risiko kredit.

▪ Asumsi di atas tidak berlaku jika kewajiban pembayaran yang  signifikan 

pada periode mendekati jatuh tempo.

▪ Penilaian kuantitatif merupakan indikator utama, dan biasanya  didasarkan 

pada ukuran probabilitas gagal bayar sepanjang umur (lifetime probability  of 

default/PD).

▪ Indikator kualitatif dipertimbangkan, jika tepat digunakan (sebagai ‘watch list’).

Penilaian kenaikan risiko kredit signifikan –

RISIKO GAGAL BAYAR



Pendekatan khusus: Aset keuangan yang dibeli atau  berasal dari aset keuangan 

memburuk (‘POCI’* assets)

• Suatu aset adalah aset keuangan yang telah memburuk (credit-impaired) jika telah 
terjadi  salah satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi 
arus kas masa  depan dari aset tersebut.

• Serupa dengan peristiwa merugikan (loss events) dalam PSAK 55.

• Pengakuan awal:

• Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dimasukkan dalam perhitungan suku 
bunga efektif  (EIR**).

• Tidak ada penyisihan kerugian yang diakui.

• Selanjutnya:

• Perubahan kerugian ekspektasian sepanjang umur diakui di laba rugi dan 
merupakan penyisihan  kerugian.

*POCI = purchased or originated credit-impaired

**EIR = effective interest rate



Pengecualian Risiko Kredit Rendah

• Risiko gagal bayar rendah

Instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah.

• Kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat

Peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus 
kas kontraktual dalam jangka waktu dekat

• Perubahan yang memburuk tidak  selalu mengurangi kemampuan untuk  
memenuhi kewajiban

Memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka panjang mungkin, 
namun tidak selalu,  menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi 
kewajiban arus kas kontraktual.



Piutang dagang dan Piutang sewa dan aset kontrak

Piutang sewa

Piutang dagang dan aset  

kontrak tanpa komponen 

pendanaan  signifikan

Piutang dagang dan aset  

kontrak dengan 

komponen pendanaan  

signifikan

Pendekatan umum
Pendekatan disederhanakan

Penyisihan kerugian selalu 

senilai  kerugian kredit 

ekspektasian  sepanjang umur.

Pilihan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan



Untuk piutang jangka pendek, kedua pendekatan akan memberikan 

hasil yang sama.

Dampak memilih pendekatan umum

▪ Perlu menelusuri perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal.

▪ Membutuhkan sistem manajemen risiko kredit yang lebih canggih.

▪ Nilai kerugian kredit ekspektasian diperkiraan lebih rendah.

Pendekatan umum atau pendekatan disederhanakan piutang dagang



Pendekatan Lain

• Pendekatan disederhanakan diperkenankan untuk:

• Instrumen dengan risiko kredit rendah

• Instrumen tanpa komponen pendanaan signifikan

• Pendekatan lain digunakan antara lain:

• Menggunakan matrix provisi – menggunakan aging schedule namun tetap

memperhatikan faktor kondisi masa datang dalam menentukan probability 

of default.

• Menggunakan peringkat rating external – investment grade, diterapkan

untuk instrumen berbentuk deposito, rekening kas.

• Expected credit losses dapat diterapkan secara individu atau kelompok. 



Basis individu vs kolektif

▪ Relevan untuk:

▪ Menilai apakah terdapat kenaikan risiko kredit secara 

signifikan; dan

▪ Mengukur penurunan nilai.

▪ Tidak ada panduan umum mengenai pendekatan mana yang 

paling sesuai.

▪ Meski demikian, dalam beberapa hal penilaian secara kolektif 

diperlukan:

▪ Untuk mengidentifikasi kenaikan risiko kredit secara 
signifikan, jika tidak tersedia  informasi lain yang sifatnya 
spesifik-peminjam.

▪ Jika tidak tersedia informasi untuk mengukur 
penurunan nilai dengan basis  individu.



Ikhtisar Lindung Nilai

Costs of  

hedging

Terdapat opsi  nilai 

wajar: Untuk  

menetapkan  suatu 

eksposur  kredit 

pada  FVTPL

PSAK 71

menyelaraskan  

akuntansi  lindung 

nilai dengan strategi  

manajemen risiko

Entitas dapat memilih  

kebijakan akuntansi untuk  

tetap menerapkan PSAK 55  

untuk akuntansi lindung nilai

– sampai standar untuk

makro hedging berlaku

efektif di masa depan

Hubungan  

ekonomik,  

‘rebalancing’, dan

perubahan atas

rasio lindung nilai

Item kualifikasian:  Item 

tunggal atau  sekelompok 

item  (termasuk posisi  

neto), porsi,  proporsi, 

komponen  risiko dan 

risiko  gabungan

Instrumen  

kualifikasian:  

Derivatif dan  

nonderivatif  yang 

diukur  pada FVTPL



Instrumen lindung nilai

Instrumen lindung nilai nonderivatif yang memenuhi kualifikasi:

Tidak diperkenankan menetapkan instrumen internal sebagai  
instrumen lindung nilai

Instrumen keuangan FVTPL Untuk lindung nilai selain nilai  

tukar

Liabilitas FVO dengan perubahan nilai

wajar akibat risiko kredit diakui di OCI

Aset/liabilitas keuangan yang  ditetapkan 

sebagai FVO untuk  mengurangi 

accounting mismatch jika  akuntansi 

lindung nilai akan  menciptakan mismatch 

tersebut

Keseluruhan/sebagian dari

instrumen keuangan harus

ditetapkan (designated)



Penilaian efektivitas lindung nilai

Dikeluarkan Dimasukkan

Uji 80% – 125% Kualitatif, forward-looking

▪ Terdapat hubungan ekonomik.

▪ Risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai.

▪ Rasio lindung nilai cocok dengan rasio aktual yang 

digunakan untuk  keperluan manajemen risiko.



Perlakuan Akuntansi

Lindung Nilai atas Nilai Wajar Lindung Nilai Arus Kas

1. Keuntungan atau kerugian

dari hedging instrument

Langsung diakui di laba atau

rugi

Jika efektif, diakui di ekuitas

OCI

Tidak efektif → laba rugi

2. Penyesuaian atas hedged 

item

Untuk perubahan nilai wajar

yang disebabkan hedged risk, 

keuntungan atau kerugian

langsung diakui di laba atau

rugi

N/A

3. Ketidakefektifan lindung nilai

dicatat di laba atau rugi

By default Dihitung

4. Keuntungan atau kerugian di

ekuitas ditransfer ke laba

atau rugi

N/A Pada saat yang sama dengan

hedged item diakui di laba atau

rugi



Contoh - 1

• PT Mawar memiliki piutang dagang senilai Rp200.000 yang jatuh tempo dalam

waktu 3 bulan.

• PT Mawar memperkirakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah bahwa

jumlah total akan dibayar tepat waktu.

• PT  Mawar mengestimasi bahwa terdapat: 2% probabilitas bahwa debitor sama

sekali tidak membayar; dan 98% probabilitas bahwa jumlah total akan dibayar

pada saat jatuh tempo.

• PT Mawar mengukur kerugian ekspektasian sebesar 2% dari jumlah kekurangan

kas sebesar Rp200.000. Karena piutang jangka-pendek tidak memiliki tingkat

bunga kontraktual, hal ini menyiratkan bahwa suku efektif (EIR) adalah nol dan

pendiskontoan umumnya tidak diperlukan.

• Kerugian ekspektasian = Rp200.000 x 2% + (Rp0 x 98%) = Rp4.000



Contoh - 2

• PT Melati memiliki pinjaman senilai Rp200.000.000 yang jatuh tempo dalam waktu 8 tahun, 

bunga dibayarkan setahun sekali dan suku bunga kupon = suku bunga efektif sebesar 5%.

• PT Melati menyimpukan tidak ada kenaikan risiko kredit sehingga pengakuan kerugian kredit

ekspektasian dihitung untuk 12-bulan

• Pinjman tersebut memiiki probability of default (PD) 12 bulan sebesar 0,5%

• Loss given default (LGD) – merupakan estimasi jumlah kerugian jika pinjaman gagal bayar

adalah 25% dan akan timbul dalam 12 bulan jika pinjaman gagal bayar

• PT Melati mengukur kerugian ekspektasian 12 bulan sebesar 250.000 dihitung dari (nilai

terutang kontrak x PD x LGD)  kemudian didiskontokan dengan bunga 5%

• Nilai terutang kontrak 5% x 200.000.000 = 10.000.000

• LGD = 25% x 210.000.000 = 52.500.000

• LGD x PD = 50.250.000 x 0,5% = 262.500

• PV 5% dari 262.500 = 250.000

• Kerugian ekspektasian = 250.000



Contoh - 3

• PT. Merapi beroperasi hanya di satu lokasi geografis, dan memiliki portofolio piutang

dagang senilai Rp70 juta pada 31 Desember 20X1.

• Basis pelanggan terdiri atas berbagai pelanggan kecil.

• Piutang dagang miliki karakteristik risiko yang serupa dan tidak memiliki komponen

pendanaan signifikan.

• PT. Merapi menggunakan matriks penyisihan untuk menghitung penurunan nilai. 

• Matriks penyisihan didasarkan pada:

• Tingkat gagal bayar historis selama umur yang diharapkan dari piutang dagang; dan

• Mencakup penyesuaian atas estimasi yang bersifat forward-looking.

Belum jatuh

tempo

Menunggak

1–30 Hari

Menunggak

31–60 Hari

Menunggak

61–90 Hari

Menunggak lebih

dari 90 Hari

Tingkat kerugian 0.5% 1.0% 2.5% 6.0% 10.0%



Perhitungan penurunan nilai

Contoh - 3

Jumlah tercatat 

bruto  (A)

Tingkat kerugian kredit  

ekspektasian sepanjang 

umur

(B)

Penyisihan kerugian kredit  

ekspektasian sepanjang umur  

(A x B)

Belum jatuh tempo 30,000,000.00 0.5% 150,000.00 

Menunggak 1–30 hari 20,000,000.00 1.0% 200,000.00 

Menunggak 31–60 hari 10,000,000.00 2.5% 250,000.00 

Menunggak 61–90 hari 7,000,000.00 6.0% 420,000.00 

Menunggak >90 hari 3,000,000.00 10.0% 300,000.00 

70,000,000.00 1,320,000.00 



Contoh - 4

• Pada 31 Desember 20X1, PT A memberikan pinjaman untuk periode 4 tahun

dengan nilai Rp 200 juta yang  diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya

perolehan diamortisasi. Bunga dibayarkan setiap tahun. Tingkat  bunga kupon

dan tingkat bunga efektif (EIR) = 5%.

• PT A menyimpulkan bahwa tepat untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian

12 bulan.

• Pinjaman tersebut memiliki PD (probability of default)  12 bulan sebesar 0,5%.

• Tabel di samping menunjukan arus kas kontraktual dan  probabilitas tertimbang

arus kas yang diperkirakan jika pinjaman tersebut gagal bayar dalam 12 bulan

setelah akhir periode pelaporan.

• Pertanyaan: Berapa jumlah penyisihan kerugian atas pinjaman tersebut pada 31 

Desember 20X1?



Contoh - 4

Tanggal jatuh tempo 31/12/20X5

Pokok 200,000,000 

Suku buku efektif awal 5.00 %

Probability of default (12 bulan) 0.5%

Tanggal
Arus kas 

kontraktual (A)

Arus kas yang 

diperkirakan (B) 

Kekurangan kas

(A-B) 
Nilai kini (5%) 

31/12/20X2 10,000,000 - 10,000,000 9,523,810

31/12/20X3 10,000,000 14,000,000 (4,000,000) -3,628,118

31/12/20X4 10,000,000 14,000,000 (4,000,000) -3,455,350

31/12/20X5 210,000,000 80,000,000 130,000,000 106,951,322

31/12/20X6 - 80,000,000 (80,000,000) -62,682,093

46,709,570

Nilai kini dari kekurangan  kas 46,709,570 

x Probability of default (12 bulan) 0.5%

Kerugian kredit ekspektasian 233,548 

Jurnal pada tanggal 31 Desember 20X1: Debit Kredit

Pinjaman – jumlah tercatat bruto 200,000,000

Kas 200,000,000

Kerugian penurunan nilai 233,548

Pinjaman – penyisihan kerugian kredit ekspektasian 233,548



Contoh - 5

•Melanjutkan contoh #2, pada 31 Desember 20X2, PT A menyimpulkan bahwa tepat

untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. PT A mengestimasi

pinjaman tersebut memiliki PD (probability of  default) sepanjang umur sebesar 20%.

• Jika pinjaman gagal bayar kapan pun selama periode pinjaman, nilai kini sisa

kekurangan kas sebesar Rp 89.283.800 pada 31 Desember 20X2.

•Pada contoh #4, penyisihan kerugian kredit pada 31 Desember 20X1  sebesar

Rp233.548.

•Pertanyaan:

•Apa jurnal pada tanggal 31 Desember 20X1?

•Berapa jumlah penyisihan kerugian kredit yang diakui pada tanggal 31 Desember

20X2?

•Apa jurnal pada tanggal 31 Desember 20X2?



Pertanyaan #2

Nilai kini sisa kekurangan kas 89,283,800.00 

Probability of default sepanjang umur 20%

Kerugian kredit ekspektasian 17,856,760.00 

Pertanyaan #3

Kerugian kredit ekspektasian - 31 Desember 20X1 233,548 

Kerugian kredit ekspektasian - 31 Desember 20X2 17,856,760.00 

Tambahan kerugian kredit ekspektasian - tahun 20X2 17,623,212.15 

Jurnal pada tanggal 31 Desember 20X2: Debit Kredit

Pinjaman – jumlah tercatat bruto 10,000,000

Pendapatan bunga 10,000,000

(untuk mengakui pendapatan bunga berdasarkan suku bunga efektif pinjaman, yakni 5% dari 1 juta)

Kas 10,000,000

Pinjaman – jumlah tercatat bruto 10,000,000

(untuk mengakui penerimaan kas atas bunga)

Kerugian penurunan nilai 17,623,212.15

Pinjaman – penyisihan kerugian kredit ekspektasian
17,623,212.15

(untuk mengakui perubahan atas penyisihan kerugian kredit selama tahun 20X2)

Contoh - 5



PSAK 15

INVESTASI PADA 
ASOSIASI DAN 

VENTURA BERSAMA



Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

▪ Entitas Asosiasi → entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan

▪ Ventura Bersama → pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki 
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari 
pengaturan

▪ Metode Ekuitas → metode akuntansi di mana investasi awalnya dicatat sebesar 
harga perolehan selanjutnya disesuaikan atas perubahan pascaperolehan → laba 
atau rugi dan penghasilan komprehensif lain.

▪ Harga perolehan awal + bagian laba – bagian rugi – bagian distribusi dari 
investee +/- penghasilan komprehensif

▪ Ketika investasi rugi sehingga investasi menjadi negatif, maka investasi akan 
disajikan sebesar nol, liabilitas diakui jika memiliki kewajiban hukum dan 
konstruktif.  Jika laba, pengakuan laba baru setelah bagian laba sama dengan 
bagian rugi yang telah diakui.



Penerapan Metode Ekuitas

• Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan 
atas investee mencatat investasinya pada entitas investasi atau 
ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, 
kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian 
penerapan metode ekuitas

• Pengecualian – jika investasi dimilliki atau dimiliki secara tidak langsung 

melalui entitas modal ventura, reksa dana, unit perwalian dan entitas 

serupa termasuk dana asuransi terkait investasi → dapat memilih 

menggunakan nilai wajar PSAK 55

• Jika entitas mau dijual → menerapkan PSAK 58



Penghentian Metode Ekuitas

• Penghentian metode ekuitas:

• Menjadi entitas anak → PSAK 65, PSAK 22

• Menjadi instrument keuangan → PSAK 71

• Jika sisa kepentingan merupakan aset keuangan → PSAK 71. Nilai wajar sisa 
kepentingan diangggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset 
keuangan sesuai PSAK 71, entitas mengakui selisihnya sebagai laba rugi.

• Ketika metode ekuitas dihentikan, seluruh jumlah yang telah diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain menggunakan dasar yang sama jika investee
melepas aset dan liabilitas.

• Jika investee menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya, maka 
entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali 
kepentingan yang tersisa.



Metode Ekuitas

Pada 1 Desember dibeli investasi sebesar 500.000  yang merupakan 25% kepemilikan

pada PT. Mutiara. Pada 31 Desember Mutiara melaporkan laba bersih yang dihasilkan

oleh perusahaan sebesar 200,000. dan penghasilan komprehensif lain 40.000. dan

membagikan dividen 150.0000

Jan.1 Investasi jangka panjang 500.000 

Kas 500.000

Des.31 Investasi jangka panjang 60.000 

Pendapatan Investasi 50.000

Penghasilan komprehensif lain 10.000

(pengumuman laba bersih, 200,000 x 0.25)

Des.31 Kas 37.500 

Investasi Jangka Panjang 37.500

(pengumuman dividen = 150,000 x 0.25)



Kehilangan Pengaruh Signifikan

Pada 31 Desember 2015 Entitas menjual 20% kepemilikan pada PT. Intan dengan harga 4.000.  Kepemilikan

sebelum dilakukan penjualan 30%, saldo investasi sebelum dilakukan penjualan besar 3.000. Saldo

penghasilan komprehensif terkait dengan investasi ini 500. Investasi tersisa diklasifikasikan sebagai FVPL.

31 Des Kas 4.000

Investasi jangka pendek (FVPL) 2.000

Investasi jangka panjang 3.000 

Keuntungan penjualan investasi 3.000

Penghasilan komprehensif lain 500

Penghasilan dari investasi 500

Jika 20% sama dengan 4.000 maka 10% = 2.000

Investasi tersisa akan dicatat sebesar 2.000 (nilai wajar dari 10%, nilai buku 1.000)

Keuntungan penjualan investasi: 

• Keuntungan dari investasi dijual 4.000 – 2.000 = 2.000

• Keuntungan kenaikan investasi yang tersis 2.000 – 1.000 = 1.000



Metode Ekuitas

Pada 2 Januari PT. Semeru menjual 30% investasi di PT. Arjuna senilai

Rp600.000Juta. Saldo investasi sebelum dijual sebesar Rp720.000 yang 

mencerminkan 40% kepemilikan di PT. Arjuna.

Jan.2 Investasi jangka pendek (FVPL) 200.000 

Kas 600.000

Investasi jangka panjang 720.000 

Keuntungan penjualan investasi 80.000

Setelah 2 Januari investasi pada PT. Arjuna diklasifikasikan sebagai instrumen

keuangan yang akan diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan atau tanggal

pelaporan. Selisih nilai tercatat dengan nilai wajar diakui dalam laba rugi (asumsi

FVTPL). Penghasilan yang diakui dividen yang dibagikan.



Contoh – Investasi Rugi

• Pada 1 Januari 2014, PT Andika membeli 30% saham berhak suara PT Semeru sebesar 
Rp4.000 milyar dengan laba rugi untuk tahun 2014 sd 2017

• Nilai tercatat investasi:

• Tahun 2014 Rp 1.000 milyar

• Tahun 2015 Rp 0

• Tahun 2016 Rp 0

• Tahun 2017 Rp 1.600

Tahun Laba (rugi) 

PT Serbaneka

Porsi laba (rugi) utk

PT. Aneka

Nilai tercatat

2014 (10.000) (3.000) 1.000

2015 (8.000) (2.400) (1.400)

2016 4.000 1.200 (200)

2017 6.000 1.800 1.600



PSAK 22

KOMBINASI BISNIS



Kombinasi Bisnia

Akuntansi dan Pengukuran 

setelah Pengakuan Awal

ISI

▪ Efektif berlaku 2011

▪ Menggantikan PSAK 22 

1994

Metode Akuisisi Pengungkapan

Pedoman Aplikasi



Teori konsolidasi

Atribut Entity Theory Parent Theory

Perbedaan fair value dari 

aset dan liabilitas 

terindentifikasi pada saat 

akuisisi

Diakui penuh,

mencerminkan hak untuk 

induk dan non pengendali.

Hanya diakui sebesar hak  

induk

Penyajian pihak non 

pengendali / NCI
Sebagai bagian dari ekuitas

Tidak sebagai equity 

atau utang (sebelum 

ekuitas)

Goodwill

Goodwill merupakan aset 

entitas yang diakui penuh 

pada tanggal akuisis

Goodwill hanya milik 

induk

• Entity Theory menganggap entitas konsolidasi sebagai satu entitas tersendiri yang dimiliki oleh 

induk dan non pengendali 

• Parent Theory menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk



PSAK – 22 dan IFRS 3R  Business Combination

Biaya akuisisi

Metode Pencatatan

Ruang Lingkup
PSAK 22 1994

• Kecuali
• Under common control
• Ventura bersama

• Purchase dan Polling of 
interest

• Komponen harga perolehan
• Panduan tersendiri untuk 

nilai wajar

• Diukur dengan nilai wajar 
saat perolehan tidak ada 
penilaian kembali

• Berdasarkan nilai tercatat 
netto

• Goodwill → parent

• Diamortisasi
• Neg goodwiil diakui

Non Pengendali

Akuisisi bertahap

Pengukuran aset dan liab

Goodwill

PSAK 22 2010

• Kecuali
• UCC
• Ventura bersama
• Akuisisi aset

• Metode Akuisisi

• Dibebankan periode 
berjalan

• Mengikuti SAK lain

• Diukur kembali, selisih 
diakui laba/rugi

• Berdasarkan nilai wajar 
/ porsi aset identifikasi

• Goodwill → entity

• impairment
• Neg goodwiil –

laba/rugi



Identifikasi Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau 

peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi 

memperoleh “pengendalian” atas satu atau 

lebih bisnis. 

“penggabungan sesungguhnya (true merger)” atau
“penggabungan setara (merger of equals)” 



Bisnis

Bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset 

yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan 

memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih 

rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung 

kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya.



Prinsip dalam PSAK 22 / IFRS R3

Elemen yang 

dikeluarkan

Imbalan diberikan

Kepemilikan yang 

dimiliki sebelumnya

Kepentingan non 

pengenlai

Goodwill

Aset diidentifikasi dan 

liabilitas yang dialihkan 

(entitas yang diakuisisi)

Pendekatan dua kolom



Mengidentifikasi

pihak pengakuisisi

Penentuan tanggal 

akuisisi

Metode Akuisisi

a b c d

Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan

menerapkan metode akuisisi.

Pengakuan dan 

pengukuran aset 

teridentifikasi, liabilitas 

yang diambil –alih dan 

kepentingan non 

pengendali

Pengakuan dan 

pengukuran goodwill 

atau keuntungan dari 

pembelian diskon



Pihak pengakuisisi

Entitas yang 

mengalihkan kas 

atau aset atau 

menimbulkan 

liabilitas

1

Menerbitkan ekuitas. 

“Reverse acqusition” 
penerbit = diakuisisi

2

Ukuran 
relatifnya 
signifikan 

lebih besar

3

Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung 

diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi (06).

Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. (tidak 

jelas B14-B18)

Berinisiatif
Telah ada 
sebelum 
kombinasi

4



Penentuan Tanggal Akuisisi

• Tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, 
memperoleh aset, dan mengambil-alih liabilitas pihak yang 
diakuisisi, yaitu tanggal penutupan.

• Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan.

• Harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan

Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu 

tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas 

pihak yang diakuisisi.



Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities

Pengakuan - ketentuan

• Harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai KDPPLK pada tanggal akuisisi.
• Merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang 

diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis (par 51-53), bukan hasil transaksi 
terpisah (SAK terkait).

• Memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh 
pihak yang diakuisisi

• Pengecualian 22-28, Sewa operasi B28-B40

Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui, secara terpisah 

dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang 

diambil-alih, dan kepentingan nonpengendali pihak yang diakuisisi. 

(par 10-11)



Pengakuan - klasifikasi

• Pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi, dilihat 
kondisi kontrak pada tanggal akuisisi

Mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang 

diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih sebagaimana diperlukan 

untuk menerapkan SAK lain.

Membuat klasifikasi berdasarkan pada persyaratan kontraktual, 

kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan 

kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities



Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities

Prinsip Pengukuran

• Pengukuran kepentingan nonpengendali baik pada nilai wajar atau pada 
proporsi kepemilikan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari 
pihak yang diakuisisi.

• Pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non 
pengendali (B41-45)

• Pengecualian par 24-31

Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan 

liabilitas yang diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi.



a. Jika kepentingan ekuitas pihak yang 
diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan 
dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari 
kepentingan ekuitas yang dialihkan.

b. Jika terdapat imbalan yang dialihkan →
nilai wajar kepentingan ekuitas 
pengakuisisi  ditentukan dengan teknik 
penilaian (B46-49)

Goodwill (33)

Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities



▪ Jika jumlah b melebihi jumlah a, → pihak 
pengakuisisi mengakui keuntungan yang 
dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal 
akuisisi.

▪ Terjadi  karena pembelian terpaksa atau karena 
pengecualian (22-31)

▪ Sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai 
kembali apakah telah mendidentifikasi dengan 
tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas 
yang dialihkan serta aset/kewajiban lain

Pembelian diskon (34-36)

Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities



▪ Diukur dengan nilai wajar

▪ Penjumlahan seluruh aset yang dialihkan 
pengakuisisi, liabilitas yang diakui pengakuisisi 
dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh 
pengakuisisi.

▪ Penghargaan karyawan Par 30.

▪ Nilai tercatat imbalan yang dialihkan dinilai 
dengan nilai wajar → keuntungan dan kerugian 
pada tanggal akuisisi, (kecuali tetap berada 
dalam entitas →tidak boleh diakui).

Imbalan yang dialihkan

Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities



▪ Imbalan kontinjensi timbul karena kesepakatan

▪ Mengakui imbalan kontijensi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

▪ Diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen 
ekuitas (PSAK 50)

▪ Pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbal hasil yang dari imbalan yang 
dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu (58)

Imbalan kontinjensi

▪ Jika laba perusahaan yang diakuisisi dalam dua tahun pertama 

meningkat lebih dari 10%, maka akan  diberikan tambahan pembayaran 

sebesar 10% dari kenaikan laba di atas 10%.

▪ Pihak yang diakuisisi diberikan opsi saham yang dengan nilai tertentu 

yang dikaitkan dengan kinerja



▪ Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan ekutitas yang dimiliki 

sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal 

akuisisi dan mengakui keuntungan dan kerugian yang 

dihasilkan.

▪ Jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui 

dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika 

pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan 

ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Kepemilikan sebelumnya – akuisisi bertahap



Periode Pengukuran

▪ Jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan → pihak 

pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos (items) yang proses 

akuntansinya belum selesai. 

▪ Pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui 

pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang 

fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akusisi dan berdampak pada pengukuran 

yang diakui. 

▪ Pihak pengakuisisi mengakui aset atau liabilitas tambahan jika informasi baru 

diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi 

▪ Periode pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi 

yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau

mempelajari bahwa informasi lebih tidak dapat diperoleh. 

▪ Periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.



Ilustrasi Kombinasi Bisnis

• PT. Melati membeli 80% saham kepemilikan PT. Kenanga  pada 2 Januari 2011, 8000 lembar  

dengan harga 10/lembar., nilai nominal saham 5/lembar Nilai total aset bersih PT. Kenanga pada 

tanggal akuisisi sebesar 80.000. Berdasarkan informasi apraisal, nilai aset PT. Kenangan dalam 

rangka akuisisi dinilai kembali dengan kenaikan sebesar 10.000. Dalam rangka akuisisi tersebut 

dikeluarkan biaya konsultan, akuntan sebesar 4.000. Biaya registrasi akuisi saham sebesar 2.000.

• Jurnal akuisisi PT. Kenanga
Investasi dai PT. Kenanga 80.000
Biaya akuisisi 4.000

Modal saham 40.000
Tambahan modal saham 40.000
Kas 4.000

Tambahan modal saham 2.000
Kas 2.000

Nilai  investasi  80.000 ; 

Nilai buku 80.000 ; nilai wajar = 90.000.

Jumlah yang dibeli 80% = 64.000 dan nilai wajar 72.000 . 

Goodwill parent = 8.000 Goodwill total = 10.000



Ilustrasi Kombinasi Bisnis

• PT. Induk mengakuisi 80% saham PT. Anak. Aset yang diserahkan untuk akuisisi 1.200.000. Non 
pengendali 20%. Nilai buku Ekuitas PT. Anak pada (1/1/20x1): 1.000.000). Dalam akuisisi
terdapat perbedaan nilai buku dengan nilai wajar 300.000 → untuk tanah 200.000 dan
gedung 100.000 (10thn). Laba Anak selama tahun tersebut 200.000, dividen yang dibagikan
100.000

Induk Anak Induk Anak

Aset lancar 3.200.000 500.000 Liabilitas 2.200.000 1.000.000

Aset tidak lancar 5.000.000 1.500.000 Ekuitas 6.000.000 1.000.000

8.200.000 2.000.000 8.200.000 2.000.000

Induk Anak Induk Anak

Aset lancar 2.000.000 500.000 Liabilitas 2.200.000 1.000.000

Aset tidak lancar 5.000.000 1.500.000 Ekuitas 6.000.000 1.000.000

Investasi di anak 1.200.000

8.200.000 2.000.000 8.200.000 2.000.000



Ilustrasi Kombinasi Bisnis

• Goodwill = Investasi S – (% P’ownership x fair value asset)
• Nilai wajar aset = 1.000.000 + 300.000 = 1.300.000
• Goodwill = 1.200.000 – 80% * 1.300.000 = 160.000 → goodwill untuk parent
• Goodwill untuk np = 160.000/80% * 20% = 40.000
• Jika goodwilll hanya untuk parent = 160.000
• Jika untuk parent dan non pengendali = 200.000

Aset

menjadi

lebih

besar

Induk Anak FV Induk Anak FV

Aset lancar 3.200.000 500.000 Liabilitas 2.200.000 1.000.000

Aset tidak lancar 5.000.000 1.800.000 Ekuitas 6.000.000 1.300.000

8.200.000 2.300.000 8.200.000 2.300.000

• Aset digabungkan sebesar nilai wajar 1.500.000+300.000 = 1.800.000(total)

• PSAK lama yang digabungkan hanya 1.500.000 + 80%*300.000

• PSAK lama non controlling interest = 1.000.000 * 20% = 200.000 

• PSAK baru non controlling interest = 1.300.000 * 20% = 260.000 



Ilustrasi Kombinasi Bisnis

Induk Anak FV Induk Anak FV

Aset lancar 2.000.000 500.000 Liabilitas 2.200.000 1.000.000

Aset tidak lancar 5.000.000 1.800.000 Ekuitas 6.000.000 1.300.000

Investasi di anak 1.200.000

8.200.000 2.300.000 8.200.000 2.300.000

Konsolidasi Konsolidasi

Aset lancar 2.500.000 Liabilitas 3.200.000

Aset tidak lancar 6.800.000 Ekuitas 6.000.000

Goodwill 160.000 Non pengendali 260.000

9.460.000 9.460.000

Knsl Knsl

AL 2.500 L 3.200

ATL 6.800 E 6.000

GW 200 NP 300

9.500 9.500

Goowill parent Goowill parent & NCI

Knsl Knsl

AL 2.500 L 3.200

ATL 6.740 E 6.000

GW 160 NP 200

9.400 9.400
PSAK LAMA

Aset menjadi lebih besar:

Fakto r: Jml akuisisi,

Perbedaan BV, FV, HP



Ilustrasi Kombinasi Bisnis Bertahap

• Entitas A sebelumnya memiliki entitas B sebesar 20% dengan nilai 320 juta. Nilai buku 
entitas B total sebesar 1.500 juta. 

• Entitas A membeli tambahan saham entitas B sebanyak 60% dengan harga 1.200. Nilai wajar 
aset B saat akuisisi sebesar 1.800.

• Total kepemilikan baru 20% + 60% = 80%.
• Nilai wajar yang baru ➔ 60% = 1.200 maka 100% = 2.000
• Harga wajar dari aset yang dibeli 1.800 sehingga 

• goodwill total 2.000-1.800 = 200, maka goodwill untuk minoritas = 40
• Goodwiil parent 1.600 – 80%x1.800 = 1.600 – 1.440 = 160.

• Kepemilikan lama dinilai kembali 20% x 2.000 = 400, sehingga ada keuntungan 400-320 = 80.
• Investasi yang baru sebesar 80% x 2000 = 1.600
• Jurnal

• Investasi 1.200
• Kas 1.200
• Investasi 80
• Keuntungan investasi 80



PSAK 38
RESTRUKTURISASI

ENTITAS 
SEPENGENDALI



PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali

PSAK yang disusun tanpa rujukan langsung IFRS

• Pertama dikeluarkan 5 September 1997

• Revisi kedua 20 Juli 2004.

• Revisi ketiga 2013 (ED tahun 2011 dan tahun 2012)

PSAK 38 :

Pengaturan untuk restrukrisasi entitas sepengendali perlu diatur 
khusus karena tidak dapat mengikuti aturan dalam PSAK 22; 
PSAK 38 melengkapi PSAK 22



Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis antara 
entitas sepengendali, berupa 

pengalihan bisnis yang dilakukan dalam 
rangka reorganisasi entitas-entitas yang 

berada dalam suatu kelompok usaha 
yang sama, 

bukan merupakan 
perubahan 

pemilikan dalam 
arti substansi 

ekonomi, 

sehingga transaksi 
tersebut tidak dapat 
menimbulkan laba 

atau rugi.

Berhubung transaksi kombinasi bisnis 
entitas sepengendali tidak 

mengakibatkan perubahan substansi 
ekonomi kepemilikan atas bisnis yang 

dipertukarkan,

transaksi tersebut diakui 
pada jumlah tercatat 
berdasarkan metode 

penyatuan kepemilikan.

Metode Penyatuan Kepentingan



Transaksi tidak sepengendali

Transaksi pembelian saham atau aset neto milik 
pemegang saham nonpengendali (yang tidak berada 
dalam pengendalian yang sama dengan pemegang 

saham pengendali) merupakan transaksi yang mencakup 
perubahan substansi ekonomi pemilikan dari pemegang 
saham nonpengendali ke pemegang saham pengendali, 

bukan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali



Selisih Imbalan yang Dialihkan

Selisih antara jumlah imbalan 
yang dialihkan dan jumlah 

tercatat dari setiap transaksi 
kombinasi bisnis entitas 

sepengendali

Diakui di 
ekuitas

Disajikan dalam 
pos tambahan 
modal disetor.



Penerapan Metode Penyatuan Kepentingan

Unsur-unsur laporan keuangan, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas 
sepengendali dan periode komparatif sajian, disajikan seolah-olah penggabungan 
tersebut telah terjadi sejak awal periode

Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah 
tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas 
sepengendali.

Laporan keuangan entitas tidak boleh memasukkan adanya penyatuan kepemilikan 
walaupun entitas tersebut adalah salah satu pihak yang terlibat jika penyatuan 
kepemilikan terjadi pada suatu tanggal setelah akhir periode pelaporan.



PSAK 65        

LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASI



Laporan Keuangan Konsolidasian

▪ Entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain menyajikan 
laporan keuangan konsolidasian

▪ Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak 
imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee melalui kemampuan 
untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan investee; jika 
dan hanya jika memiliki
▪ Kekuasaan atas invesste
▪ Eksposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan 

investee
▪ Kemampuan untuk menggunakaan kekuasaaanya atas investee untuk 

mempengaruhi imbal hasil investor.
▪ Entitas menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan 

kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam 
keadaan yang serupa.

▪ Konsolidasi atas investee dimulai sejak tanggal investor memperoleh 
pengendalian atas investee dan berakhir ketika investorkehilangan 
pengendalian atas investee.



Komponen Pengendalian

• Tergantung pada sifat kegiatan, struktur hukum, dan pengambilan
keputusan

• Hak suara, hak suara potensial, hak kontraktual

• Hak protektif diabaikan

• Mengevaluasi dampak dari berbagai hak dan interaksi mereka

Hak

• Kemampuan praktis untuk melaksanakan hak

• Kemampuan saat ini untuk aktivitas relevan langsung

• Tidak perlu semua hak dilaksanakan secara aktif (pemilik mayoritas yang 
pasti memiliki semua kekuasaan)

Substantif

• Aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investee

• Contoh: pembelian/penjualan, manajemen aset keuangan, pembiayaan

• Keputusan dalam aktivitas relevan: anggaran, perekrutan/kompensasi dari
manajemen, keputusan investasi

Aktivitas
Relevan



Persyaratan Akuntansi

• Entitas induk menyusun laporan keuangan 
konsolidasian dengan menggunakan kebijakan 
akuntansi yang sama untuk transaksi dan 
peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

• Konsolidasi atas investee dimulai sejak tanggal 
investor memperoleh pengendalian atas investee 
dan berakhir ketika investorkehilangan pengendalian 
atas investee.

• Paragraf PP109–PP116 menetapkan pedoman 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian.



Kepentingan nonpengendali

• Entitas induk menyajikan kepentingan nonpengendali di 
ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, 
terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

• Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada 
entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya 
pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah 
transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik).

• Paragraf PP117–PP119 menetapkan pedoman akuntansi 
untuk kepentingan nonpengendali dalam laporan 
keuangan konsolidasian.



Kehilangan Pengendalian – PP121

• Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

a. menghentikan pengakuan:

i. aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah 
tercatatnya ketika pengendalian hilang; dan

ii. jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak 
terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian (termasuk setiap 
komponen penghasilan komprehensif lain

iii. yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

b. mengakui:

i. nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi,peristiwa 
atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian

ii. jika transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya 
pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak kepada pemilik 
dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan

iii. setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada 
tanggal hilangnya pengendalian.



Kehilangan pengendalian – entitas induk (31)

• Mereklasifikasi ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo 
laba jika disyaratkan oleh SAK lain, sejumlah yang diidentifikasi dalam paragraf 
32; dan

• Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian 
dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada entitas induk.

Keuntungan/ 

Kerugian dlm LR

Nilai wajar investasi 

tersisa

Saham / Aset 

diterima 

(pembayaran)

Nilai investasi 

tercatat 

SELISIH

Reklasifikasi OCI 

ke LR / Saldo

Laba



Hak Suara Potensial

• Instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham : option, 
forward, convertible instrument, dll

• Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini 
dapat dilaksanakan atau dikonversi, termasuk hak suara 
potensial yang dimiliki oleh entitas lain, dipertimbangkan 
ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan 
untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas 
lain.

• Pertimbangan hak suara potensi secara substansi → harga
exercise , cash dan pendanaan tersedia, periode exercise

• Dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi

• Tidak dikeluarkan → organisasi ventura, reksa dana, unit 
perwalian

• Aktivitas tidak sama tetap dikonsolidasi → segmen



Pengeculian Konsolidasi

• Entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi

• Entitas investasi adalah entitas yang:

a) memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi;

b) tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh 
imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan 

c) mengukur dan mengevaluasi pada nilai wajar.

Karakteristik khusus entitas yang harus dipertimbangkan entitas dalam menaksir apakah

dirinya merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu:

a) Memiliki lebih dari satu investasi;

b) Memiliki lebih dari satu investor ;

c) Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas; dan

d) Memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa.



Contoh

• A memiliki 45% hak suara B; sisa 55% hak suara B dimiliki
oleh berbagai pihak yang tersebar secara luas (tidak ada
salah satu pihak yang memiliki > 1% hak suara)

• A memiliki kekuasaan atas B, karena A mempunyai hak
suara mayoritas B (berdasarkan ukuran absolut)

• C memiliki 45% hak suara D; sisa 55% hak suara D 

dimiliki oleh dua pihak lain (masing‐masing memiliki 
26%) dan 3% dimiliki oleh tiga pihak lain yang 

masingmasing memegang 1%.

• C tidak memiliki kekuasaan atas D, karena jika dua 

pihak yang memiliki masing‐masing 26% bersamas-ama

dapat mencegah pihak C untuk mengambil keputusan

terkait aktivitas relevan.

• AAA memiliki 35% hak suara BBB, tiga

pemegang saham lain memiliki masing-

masing 5%, dan 50% pemegang saham

lainnya dengan masing-masing kurang 1%. 

RUPS terakhir dihadiri oleh 75% AAA tidak

memiliki kekuasaan atas BBB

• AAA memiliki38% hak suara BBB, tiga pemegang

saham lain memiliki masing-masing 4%, dan 50% 

pemegang saham lainnya dengan masing-masing

kurang 1%. RUPS terakhir dihadiri oleh 75% AAA 

memiliki kekuasaan atas BBB?



Contoh Kehilangan Pengendalian

• Amarta memiliki 100% saham Barata (aset neto Rp500)
• Amarta menjual 85% saham Barata , sisa 15% saham BBB diklasifikasikan sbg AFS
• Hasil penjualan 85% saham Barata Rp750
• Nilai wajar sisa 15% saham Barata Rp130 

Investasi pada Barata (aset keuangan) 130

Kas dan setara kas 750

Investasi pada Barata (entitas anak) 500

Keuntungan 380

Keuntungan = 

85%   → 750 - 85% x 500 = 325

15%  → 130 – 15%x 500  = 55

Total 380



• AAA memiliki 100% saham BBB (aset neto Rp4.000)

• AAA menjual 10% saham BBB seharga Rp500

Kas 500

Investasi pada BBB(4.000 x 10%) 400

Agio sahan 100

Contoh Tidak Kehilangan Pengendalian



Teknik dan Prosedur Konsolidasi

1

Investasi entitas induk 

pada anak dengan 

porsi entitas atas 

ekuitas anak 

dieliminasi, (goodwiil 

muncul)

2

Kepentingan non 

pengendali 

diidentifikasi: ekuitas 

(awal dan perubahan, 

laba/rugi

3

Saldo transaksi, 

penghasilan dan 

beban intra kelompok 

usaha dieliminasi 

penuh → laba belum 

direaliasi, dampak 

pajak penghasilan

Menggabungkan LK entitas induk dan entitas anak → menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, 

ekuitas, penghasilan, dan beban.



Eliminasi

• Investasi
• Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak

• Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100% akan muncul 
kepentingan non pengendali.

• Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam 
konsolidasi (nilai wajar yang dikonsolidasi)

• Goodwiil muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai 
wajar

• Akun
• Utang – piutang yang muncul antara anak dan induk harus 

dihapuskan

• Transaksi
• Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga, 

transaksi anak dan induk harus dieliminasi



Eliminasi transaksi

• Persediaan
• Penjualan dan harga pokok penjualan

• Jika barang belum terjual maka laba yang belum direalisasi harus 
dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah 
diakui.

• Aset tetap
• Pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan/kerugian 

dari transaksi tersebut

• Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi

• Nilai penyusutan akan disesuaikan

• Obligasi
• Obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal.

• Pendapatan / beban bunga harus dieliminasi



Laba yang belum direalisasikan

• Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra 
kelompok usaha yang diakui dalam aset: persediaan, 
aset tetap, obligasi harus dieliminasi.

• Pengaruh ke nilai aset dan kewajiban

• Mempengaruhi laba/rugi periode berjalan → COGS, biaya 
bunga, depresiasi

• Penjualan hulu dari entitas induk, semua laba 
disesuaikan mempengaruhi bagian laba induk.

• Penjualan hilir dari entitas anak, semua laba 
disesuaikan mempengaruhi bagian laba 
/kepentingan non pengendali, karena laba ada di 
anak perusahaan.



Prosedur Konsolidasi

• LK yang digunakan untuk menyusun LK konsolidasian disusun dengan 
tanggal yang sama.

• Jika tidak sama menyusun LK dengan tanggal yang sama kecuali tidak 
praktis

• Jika tanggal berbeda, penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi / 
peristiwa yang signifikan (tidak lebih  bulan)

• Lama periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode, sama 
dari periode ke periode
LK konsolidasian menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk
transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. (jika tidak 
sama penyesuaian)

• Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak 
yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai 
transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik).→ kepantingan non pengendali 
disesuaikan nilainya jika terpengaruh.



Pengungkapan – LK Konsolidasian 1

• Sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas 
anak lebih dari setengah kekuasaan

• Alasan mengapa kepemilikan (setengah kekuasaan suara 
tidak diikuti dengan pengendalian;

• Akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas 
anak jika LK memiliki tanggal / periode  berbeda.

• Sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam 
kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke 
entitas induk



Pengungkapan – LK Konsolidasian 2

• Rincian yang menunjukan dampak setiap perubahan 
bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak 
yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian.

• Pengendalian hilang, maka entitas induk 
mengungkapkan keuntungan atau kerugian (jika
ada) yang diakui sesuai dengan paragraf 31, dan: 

• porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat
diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas 
anak terdahulu dengan nilai wajar 

• pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan 
laba rugi komprehensif jika tdk disajikan terpisah.



PSAK 4

LAPORAN KEUANGAN 
TERSENDIRI



Perbedaan PSAK 4 dan IAS 27

• IAS 27 mengatur penyusunan laporan keuangan tersendiri sebagai 
pengganti laporan keuangan konsolidasian → PSAK 4 hanya
mengijinkan induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai 
lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian → tidak disyaratkan 
adanya pengungkapan.

• Ruang lingkup berbeda, karena sebagai lampiran disesuaikan dengan 
konteks Indonesia karena:

• Laporan keuangan tersendiri merupakan pilihan bukan keharusan.

• Euatu entitas sebagai investor dalam entitas asosiasi atau joint
venture dianggap tidak relevan menyajikan LK tersendiri.

• Laporan keuangan tersendiri hanya untuk laporan bertujuan umum

• Ketentuan dalam IAS yang berkaitan dengan kedudukan LK tersendiri 
sebagai lampiran.



Ruang Lingkup dan Definisi

• Standar diterapkan untuk entitas induk yang menyajikan LK 
tersendiri dalam mencatat investasi anak, ventura 
bersama dan entitas asosiasi.

• LK tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh 
entitas induk (investor yang memiliki pengendalian atas 
entitas anak) yang mencatat investasi pada entitas anak, 
entitas asosiasi dan ventura bersama berdasarkan:

• Metode biaya perolehan;

• Sesuai PSAK 71: Instrumen keuangan

• Metode Ekuitas sesuai PSAK 15

• LK Tersendiri, minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, 
laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan 
ekuitas dan laporan arus kas (tidak perlu catatan atas 
laporan keuangan)



Ketentuan LK Tersendiri

Sebagai bagian dari informasi tambahan

Investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya, 

sesuai PSAK 71 atau metode ekuitas

Hanya untuk entitas terkonsolidasiKetentuan

Penyajian

Pengungkapan



• LK keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK yang berlaku kecuali yang 
diatur dalam ketentuan khusus.

• Jika entitas induk menyusun LK tersendiri, maka entitas induk mencatat investasi 
pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi pada (Par 10):

• biaya perolehan; atau

• sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan; atau

• metode ekuitas sesuai PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura 
Bersama.

• Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. 

• Investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas 
dicatat sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan 
Operasi yang Dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki 
untuk dijual

Penyusunan LK Tersendiri



Penyusunan LK Tersendiri

• Ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas 
induk tersebut mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan 
status tersebut terjadi: 

• entitas mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan 
paragraf 10. Tanggal perubahan status diperlakukan sebagai 
tanggal akuisisi bawaan. Nilai wajar entitas anak pada tanggal 
akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang 
dialihkan ketika mencatat investasi sesuai paragraf 10.

• Entitas Induk mengakui dividen dari entitas anak, ventura bersama, 
atau entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak 
menerima dividen ditetapkan.

• Dividen diakui dalam laba rugi, kecuali jika entitas tersebut
memilih menggunakan metode ekuitas, maka dividen tersebut
diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.



PT ASTRA INTERNASIONAL ENTITAS INDUK SAJA 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)



PT ASTRA INTERNASIONAL ENTITAS INDUK SAJA 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)



PSAK 66
PENGATURAN 

BERSAMA



Pengaturan Bersama 

▪ Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak 
memiliki pengendalian bersama.

▪ Karakteristik pengaturan bersama:

▪ Para pihak terikat suatu pengaturan kontraktual

▪ Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada 
dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut

▪ Pengendalian bersama → persetujuan kontraktual untuk berbagi 
pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan 
mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara 
bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian

▪ Jenis pengaturan : 

▪ operasi bersama → mencatat bagian atas aset. Liabilitas, 
pendapatan, beban

▪ Ventura bersama → investasi, metode ekuitas



Ventura Bersama dan Operasi Bersama

538



Jenis dan Klasifikasi Pengaturan Bersama



Laporan Keuangan Para Pihak – Operator Bersama

• aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki 
bersama

• liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi 
bersama.

• pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang 
dihasilkan dari operasi bersama;

• bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi 
bersama; dan

• beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi 
secara bersama-sama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan 
kepentingannya dalam operasi bersama:



PSAK 67
PENGUNGKAPAN 

KEPENTINGAN PADA 
ENTITAS LAIN



Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

▪ Entitas mengungkapkan pertimbangan dan asumsi signifikan yang
dibuat dalam menentukan bahwa entitas memiliki pengendalian,
pengendalian bersama, pengaruh signifikan dan jenis pengaturan.

▪ Entitas mengungkapkan informasi pengguna LK konsolidasian

▪ Memahami komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang
dimiliki dalam aktivitas & arus kas

▪ Mengevaluasi sifat dan luas pembatasan; sifat dan perubahan
risiko; konsekuensi perubahan kepemilikan; konsekuensi
hilangnya pengendalian

▪ Entitas asosiasi dan pnengaturan bersama→ sifat, luas dan
dampak keuangan dari kepentingannya; sifat dan perubahan risiko
signifikan

▪ Entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi → sifat dan luas
kepentingan; sifat dan perubahan risiko



PSAK 69
AGRIKULTUR



• Aktivitas agrikultur (agricultural activity) adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh 
entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. 

• Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman hidup. 

• Produk agrikultur (agricultural produce) adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. 

• Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 dimana nilai wajar 
tidak dapat diukur secara andal. 

• Tanaman produktif bukan merupakan aset biologi. Tanaman produktif yang menghasilan produk agrikultur 
merupakan aset tetap yang pembebanannya melalui proses amortisasi.

• Produk agrikultur yang menempel pada tanaman produktif (belum dipanen) merupakan aset biologi.

• Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur

pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. 

Setelah panen → biaya perolehan persediaan.

Agrikultur



PSAK 64
AKTIVITAS EKSPLORASI 

DAN EVALUASI PADA 
PERTAMBANGAN SUMBER 

DAYA MINERAL



Akuntansi Aset Eksplorasi & Evaluasi

Pengurusan

Ijin
Eksplorasi & Evaluasi Pengembangan

Produksi & 

Pengolahan

Lain–Lain Setelah

Produksi

PSAK 64
PSAK 25, 19, 16, 57 & 48

PSAK 64

▪ Beban diakui sebagai aset

▪ Pengukuran awal, aset dicatat pada harga perolehan

▪ Pengukuran selanjutnya sesuai dengan PSAK 16, 19 

dan 48 

Dibebankan pada periode berjalan, kecuali jika:

▪ Kegiatan eksplorasi yang signifikan masih

berjalan, dan Cadangan Terbukti belum dapat

ditentukan.

▪ Sudah dapat dibuktikan bahwa terdapat

Cadangan Terbukti. 

▪ Ditangguhkan & diamortisasi pada 

saat produksi

▪ Penurunan nilai - berlaku

▪ Estimasi biaya restorasi - berlaku

PSAK terkait yg relevan

Technical feasibility &  
commercial viability /  
cadangan Terbukti



Pengukuran Aset Explorasi dan Evaluasi

• Aset eksplorasi dan evaluasi diukur pada biaya perolehan.

• Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi yang spesifik yang mana
pengeluaran diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan menerapkannya
secara konsisten.

• Entitas mempertimbangkan tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan
penemuan sumber daya mineral spesifik.

• Setelah pengakuan awal, entitas menerapkan salah satu model biaya atau model
revaluasi atas aset eksplorasidan evaluasi.

• Entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya jika perubahan kebijakan
tersebut dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan dan andal.



PSAK 18
AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN MANFAAT 
PURNA KARYA



PSAK 18: Program Purna Karya

• IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement 
Benefit Plans 

• PSAK 18 (revisi 2010) tidak hanya mengatur entitas
dana pensiun, tetapi semua program manfaat 
purnakarya.

• Program manfaat karya:
• Program Manfaat Pasti

• Program Iuran Pasti

• Hybrid Plan

• Hybrid plan diberlakukan sebagai manfaat pasti



• Program Iuran Pasti:

• Jumlah manfaat masa depan yang diterima peserta berdasarkan:

a. jumlah iuran

b. efisiensi kegiatan operasional

c. pendapatan investasi

• Tujuan pelaporan → memberikan informasi periodik
penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasi

• Laporan keuangan program iuran pasti, mencakup:

• Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya

• Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

PSAK 18: Program Purna Karya



• Program Manfaat Pasti:
• Laporan keuangan program manfaat pasti mencakup:

• laporan yang menyajikan:
• Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya

• nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji dan

• surplus/defisit atau

• Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.

• Nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji didasarkan
pada manfaat purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini
atau tingkat gaji proyeksi

• Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya → memberikan 
informasi secara periodik sumber daya keuangan dan setiap
perubahan manfaat yang akan diterima peserta dalam program 
manfaat pasti

PSAK 18: Program Purna Karya



• Investasi pada surat berharga yang diperdagangkan →
nilai wajar. Nilai wajar = nilai pasar.

• Investasi pada non‐surat berharga yang diperdagangkan
→ nilai wajar mengacu SAK terkait. 

• Pengungkapan : 

• Laporan aset neto tersedia untuk manfaat
purnakarya

• Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan
dan

• Penjelasan mengenai program purnakarya dan 
pengaruh setiap perubahan program purnakarya
selama periode tersebut

PSAK 18: Program Purna Karya



PSAK 70
ASET DAN LIABILITAS 

PENGAMPUNAN 
PAJAK



PSAK 70 Akuntansi atas Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Pengampunan Pajak

Tujuan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari
pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2016.

Berlaku untuk Entitas yang menggunakan PSAK dan SAK ETAP

• Mengikuti standar akuntansi yang berlaku, PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan (Bab 9.3 SAK 
ETAP) → koreksi atas saldo laba dan penyajian kembali (restatement).

• Mengikuti ketentuan khusus dalam PSAK 70, mengakui aset dan liabilitas 
sebesar jumlah aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan 
Pengampunan Pajak.

Entitas memilih Kebijakan Akuntansi :



Akuntansi atas Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Pengampunan Pajak

• Pengakuan atas item yang disyaratkan SAK dan tidak mengakui jika tidak
memenuhi SAK

• Pengakuan saat diterbitkan surat keterangan

Pengakuan

• PSAK 25 → nilai perolehan aset pada saat kesalahan terjadi

• Opsi PSAK 70 - Nilai pada surat keterangan

Pengukuran pada Pengakuan Awal

• PSAK 25 dan Opsi PSAK 70 → sesuai PSAK yang berlaku

• Opsi PSAK 70 → dapat melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas
TA, sehingga sesuai dengan PSAK → reklasifikasi ke aset dan selisihnya
diakui di tambahan modal disetor

Pengukuran setalah Pengakuan Awal

Biaya tebusan → beban pada tahun berjalan (Surat keterangan dikeluarkan)



PSAK 70 Akuntansi atas Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Pengampunan Pajak

• Piutang, provisi, utang terkait dengan pajak yang tidak diakui akibat tax 
amnesty dihapuskan → laba rugi

Penyesuaian

• PSAK 25 – sesuai klasifikasi aset

• Opsi PSAK 70 → Aset pengampunan pajak sesuai karakteristik aset Aset
lancar atau tidak lancar / liabilitas jangka pendek / jangka panjang

• Jika tidak dapat diklasifikasikan → Aset Lancar dan Liabilitas jangka
panjang

• Reklasifikasi jika dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan SAK

Penyajian

• Tanggal surat keterangan

• Nilai yang diakui dalam Surat Keterangan

Pengungkapan



PSAK 74
KONTRAK 
ASURANSI



PSAK 74

01
• Menetapkan prinsip yang komprehensif untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan

kontrak asuransi dan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi, PSAK 28 Akuntansi untuk
Asuransi Umum dan PSAK 36 Akuntansi untuk Asuransi Jiwa. Adopsi dari IFRS 17 Insurance 
Contracts efektif per 1 Januari 2023

02
• PSAK 74 memperkenalkan Building Block Approach (BBA) yang dimodifikasi untuk kontrak

asuransi dengan fitur partisipasi langsung, digambarkan sebagai Variabel Fee Approach. 
Terdapat simplikasi jika kriteria tertentu dipenuhi dengan menggunakan Premium Allocation 
Approach (PPA)

03

04

05

• Menggunakan asumsi saat ini untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas 
masa depan dan secara eksplisit akan mengukur biaya ketidakpastian tersebut. Pengukuran
menggunakan suku bunga pasar

• PSAK 74 Berlaku 1 Januari 2025 dan penerapan dini diijinkan. 

• Diterapkan secara retrospektif kecuali tidak praktis dalam hal ini menggunakan pendekatan
retrospektif dimodifikasi atau pendekatan nilai wajar.

• Perubahan standar membawa perubahaan signifikan pada dana, proses dan sistem dan 
membutuhkan koordinasi lebih besar antara banyak fungsi bisnis: keuangan, aktuaria, teknologi
informasi

558
Ref: Materi Reguler Discussion Accounting Series IAI – DE PSAK 74 Kontrak Asuransi 17/9/2020–
Materi Alexander Tansil: Overview Ruang Lingkup (DE) PSAK 74 Kontrak Asuransi



Perbedaan PSAK 62 dan PSAK 74

Perlakuan yang beragam pada jenis kontrak

perusahaan dan negara

Perhitungan liabilitas untuk kontrak berdurasi panjang

bersifat statis (mis. asumsi tidak berubah)

Tingkat diskonto berdasarkan perkiraan yang tidak

mencerminkan risiko ekonomi (misalnya tarif berbasis

asset)

Perhitungan liabilitas tidak memperhitungkan efek

time value of money (e.g. non-life insurance 

contracts)

Kurang memperhatikan nilai ekonomi dari “embedded 
option dan guarantees”

Praktek akuntansi akan konsisten untuk setiap kontrak

asuransi di semua perusahaan. Ada model pengukuran

umum (GMM) / BBA

Perhitungan liabilitas diupdate setiap kali sehingga

asumsi-asumsi yang digunakan merefleksikan kondisi

ekonomi terkini

Tingkat diskonto merefleksikan karakterristik dari

cashflows pada setiap kontrak asuransi

Perhitungan liabilitas selalu memperhitungkan efek time 

value of money

Pengukuran merefleksikan probabilitas yang mungkin

terjadi

PSAK 62 PSAK 74

IFRS 4 / PSAK 62 merupakan standar sementara – PSAK 74 Standar Definitif

559
Ref: Materi Webinar Penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi dalam Perhitungan Aktuaria – PPPK
Materi: Junaidi Amin – Penerapan PSAK 74 dalam Perspektif Aktuaris



Perbandingan LK IFRS 4 dan IFRS 17

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Ref: Materi Webinar Penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi dalam Perhitungan Aktuaria – PPPK
Materi: Sensi Wondabio – Implementation Issues in Insuransi Industry – 23 Juni 2021

560



Perbandingan LK IFRS 4 dan IFRS 17

Laporan Posisi Keuangan

Ref: Materi Webinar Penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi dalam Perhitungan Aktuaria – PPPK
Materi: Sensi Wondabio – Implementation Issues in Insurani Industry – 23 Juni 2021
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Komponen PSAK 74

Kebijakan Akuntansi
Pengukuran dan Model Aktuaria /

Solusi terintegrasi

Transisi, presentasi dan 
pengungkapan

Definisi dan 

Cakupan

Pemisahan

Pengakuan

Level Agregasi

Pengukuran

Pengukuran

Awal dan 

selanjutnya

Kontrak yang 

merugi / onerous 

contract

Reasuransi

Model pengukuran

Ekspektasi arus kas

Biaya yang dapat diatribuskan

Tingkat Diskonto

Nilai waktu dari opsi dan jaminan

Penyesuaian risiko non 

keuangan (Risk Adjustment)

Marjin jasa kontraktual (Contract 

Service Margin (CSM)

Transisi

Pengungkapan

Interaksi PSAK 

71 dan PSAK 73

Communication 

with Investor

Penyajian

Ref: Materi Reguler Discussion Accounting Series IAI – DE PSAK 74 Kontrak Asuransi 17/9/2020–
Materi Alexander Tansil: Overview Ruang Lingkup (DE) PSAK 74 Kontrak Asuransi 562



Overview PSAK 74

Recognition Measurement Presentation

▪ Eligibilitas PSAK 74

Pemisahn komponen yang tidak

terasuk kontrak asuransi maupun

kombinasinya

▪ Level of Aggregation

▪ Mengidentifikasi kontrak

asuransi yang memiliki

kesesuaian dalam satu

kelompok

▪ Mencegah terjadinya

offsetting antara kontrak yang 

profitable dan onerous

▪ General Measurement Model (GMM)

o Pemisahan Fulfillment Cash Flows; 

Expected CF, Discounting dan Risk 

Adjusment.

o CSM (Contract Service Margin) 

memastikan profit diakui sesuai

dengan jangka waktu kontrak

o Loss Component harus diakui diawal

▪ Premium Allocation Approach (PAA)

o Periode kontrak maks satu tahun

o Perusahaan mengharapkan PAA 

akan menghasilkan liabilitas yang 

tidak berbeda secara material 

dengan GMM

▪ Pendekatan Biaya Variabel / variable 

Fee Approach (“VFA”)

▪ Pemisahan antara kontrak

asuransi dan kontrak

reasuransi baik untuk asset 

maupun liability

▪ Insurance revenue dan 

Insurance service expenses 

tidak termasuk komponen

investasi, pengembalian uang 

premi, dan pembayaran

hutang polis.

Ref: Materi Reguler Discussion Accounting Series IAI – DE PSAK 74 Kontrak Asuransi 17/9/2020–
Materi Alexander Tansil: Overview Ruang Lingkup (DE) PSAK 74 Kontrak Asuransi



Level Aggregation – Identifikasi Portofolio

A
w

a
l k

o
n

tr
a

k

Portofolio

Kontrak merugi

saat awal kontrak

Kontrak tidak merugi saat awal

kontrak

Kontra

menguntungkan

lainnya

Tidak ada

kemunginan

menjadi

onerous

Cohorts tahunan

Penilaian dilakukan saat awal kontrak. Tidak ada penilaian subsequent

Rugi diakui di PnL

pada saat awal

kontrak

CSM diakui dan di-released 

sepanjang periode kontrak asuransi

1

2

3

Portfolio = Sekelompok kontrak asuransi

(a) Memiliki risiko yang mirip

(b) Dikelola secara bersama

Penilaian berdasarkan atas:

(a) Kemungkinan perubahan asusi (PAA: 

fakta dan keadaan) yang mana, bila

terjadi dapat menyebabkan kontrak-

kontrak tersebut menjadi onerous.

(b) Menggunakan informasi internal terkait

perubahan dari nilai asumsi (konsisten

dengan internal reporting)

Diperbolehkan hanya untuk

mengelompokkan kontrak-kontrak yang di-

issue dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 

tahun jaraknya

Ref: Materi Reguler Discussion Accounting Series IAI – DE PSAK 74 Kontrak Asuransi 17/9/2020–
Materi Alexander Tansil: Overview Ruang Lingkup (DE) PSAK 74 Kontrak Asuransi



Beberapa 
Amandemen Terbaru



Amandemen PSAK 1 - Klasifikasi Liabilitas

Lancar atau Tidak Lancar



01

02

03

04

Perusahaan mengharapkan untuk menyelesaikan liabilitas
dalam siklus operasi normalnya

terutama untuk tujuan perdagangan

Liabilitas akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah

periode pelaporan

Perusahaan tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan

untuk menunda penyelesaian liabilitas selama setidaknya 12 

bulan setelah periode pelaporan.

Amandemen tersebut akan diterapkan mulai 1 Januari 2023 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25.

Penerapan dini diizinkan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas lancar jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar (1/4)

Amended



Hak untuk menunda

penyelesaian pada 

akhir periode

pelaporan

setidaknya selama

12 bulan

Jika hak untuk menunda penyelesaian tunduk pada kepatuhan entitas

terhadap kondisi tertentu, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan

hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan.

Hak tunduk
pada kondisi

Klasifikasi liabilitas tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan

menggunakan haknya untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya

selama 12 bulan setelah periode pelaporan

Likelihood of 
exercise

Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar (2/4)

Hak entitas untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 

bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan harus ada pada 

akhir periode pelaporan.

Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan walaupun

pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai di kemudian hari.

Kepatuhan

terhadap
kondisi

Substansi & 

keberadaan



Liabilitas yang dapat, atas opsi pihak lawan, mengakibatkan penyelesaiannya melalui pengalihan instrumen ekuitas milik

entitas itu sendiri (misalnya utang konversi)

Opsi konversi yang diakui sebagai ekuitas berdasarkan

PSAK 50 (misalnya jumlah utang tetap yang dapat

dikonversi menjadi sejumlah saham tetap)

Opsi konversi diakui sebagai liabilitas

berdasarkan PSAK 50

Tidak mempengaruhi klasifikasi liabilitas lancar atau

tidak lancar

Mempengaruhi klasifikasi liabilitas lancar

atau tidak lancar

Convertible Debt (Utang Pinjaman Konversi)

Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar (3/4)



Amended

Pembiayaan kembali atas dasar jangka panjang

dari liabilitas yang diklasifikasikan sebagai

liabilitas lancar

Penyelesaian liabilitas yang diklasifikasikan

sebagai tidak lancar

Pembetulan atas pelanggaran perjanjian jangka

panjang yang diklasifikasikan sebagai lancar

Pemberian masa tenggang untuk memperbaiki

pelanggaran perjanjian pinjaman jangka

panjang diklasifikasikan sebagai lancar

Jika peristiwa berikut terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, 

peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa non-penyesuai sesuai dengan PSAK 8

Amended

Amended

Tambahan

Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar (4/4)



Amandemen PSAK 57 - Kontrak

Memberatkan – Biaya Pemenuhan Kontrak



Amandemen

Ketika menilai apakah suatu kontrak memberatkan, biaya pemenuhan kontrak

terdiri dari biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Ini

termasuk keduanya:

• biaya tambahan/incremental untuk memenuhi kontrak; dan

• alokasi biaya lain yang berhubungan langsung dengan aktivitas

pemenuhan kontrak

Masalah
Pandangan yang beragam tentang biaya mana yang harus dimasukkan dalam

biaya pemenuhan kontrak ketika menilai apakah suatu kontrak

memberatkan

Tanggal

Efektif

1 Januari 2022

Ringkasan Singkat



Menilai Apakah Kontrak itu Memberatkan

Poin

Penting

Amandemen ini kemungkinan tidak akan mempengaruhi

perusahaan yang sudah menerapkan pendekatan 'biaya

penuh', tetapi akan mempengaruhi perusahaan yang 

menerapkan pendekatan 'biaya inkremental' perlu mengakui

provisi yang lebih tinggi.

Penerapan dini diizinkan

Pada tanggal penerapan awal, dampak kumulatif dari

penerapan amandemen diakui sebagai penyesuaian saldo awal

terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya, jika sesuai. 

Informasi Komparatif tidak disajikan kembali.



Amandemen PSAK 16 - Aset Tetap: Hasil 

Sebelum Penggunaan yang Diintensikan



Ringkasan Singkat - Amandemen PSAK 16

Keberagaman pelaporan hasil

penjualan barang sebelum APD 

tersedia untuk digunakan

Masalah
Amandemen

• Melarang pengurangan hasil

penjualan dari biaya perolehan PPE

• Mengharuskan perusahaan untuk

mengakui setiap hasil tersebut (dan 

biaya terkait) dalam laba rugi sesuai

dengan PSAK yang berlaku

Ketentuan

Lainnya

• Pengukuran harga pokok barang yang diproduksi

dan dijual sesuai dengan PSAK 14 Persediaan

• Pengungkapan khusus untuk hasil dan biaya jika

penjualan barang bukan merupakan bagian dari

aktivitas biasa perusahaan

• Definisi aktivitas pengujian/testing–– penilaian

kinerja teknis dan fisik aset saja (bukan kinerja

keuangan)

Tanggal

berlaku

Periode pelaporan tahunan yang 

dimulai pada atau setelah 1 Januari

2023



Perubahan berlaku untuk periode pelaporan

tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 

Januari 2023.

Penerapan Dini diizinkan

Amandemen tersebut berlaku secara retrospektif,

tetapi hanya untuk item PPE yang tersedia untuk

digunakan pada atau setelah awal periode paling 

awal yang disajikan dalam laporan keuangan di 

mana perusahaan pertama kali menerapkan

amandemen tersebut.

Amandemen PSAK 16 – Transisi

Poin Penting
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