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RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

PSAK 53 harus diterapkan untuk seluruh transaksi pembayaranPSAK 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 dihitungpemasok 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■ 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.



L j tLanjut...

PSAK 53 tidak diterapkan untuk:PSAK 53 tidak diterapkan untuk:
■ Transaksi dimana entitas memperoleh barang 

sebagai bagian dari aset bersih yang diperoleh g g y g
dalam kombinasi bisnis (diatur PSAK 22 (2010): 
Kombinasi Bisnis). 

■ Transaksi pembayaran berbasis saham dimana■ Transaksi pembayaran berbasis saham dimana 
entitas yang menerima atau memperoleh barang 
atau jasa berdasarkan kontrak yang masuk dalam 
ruang lingkup PSAK 50 dan PSAK 55.



L j tLanjut...

■ PSAK 53 juga diterapkan untuk transfer oleh 
shareholders kepada pihak lain (termasuk karyawan) 
yang telah mentransfer barang atau jasa kepada 
entitas. Termasuk transfer instrumen ekuitas darientitas. Termasuk transfer instrumen ekuitas dari 
induk kepada entitas anak dimana entitas 
menyediakan barang atau jasa.
PSAK 53 j dit k k tik tit tid k■ PSAK 53 juga diterapkan ketika entitas tidak 
menerima barang atau jasa yang tidak dapat 
diidentifikasi secara khusus, namun kondisi lain ,
mengindikasikan bahwa barang atau jasa telah 
diterima



PENGAKUANPENGAKUAN

Entitas harus mengakui barang atau jasa yang g g j y g
diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran
berbasis saham pada saat memperoleh barang atau
pada saat jasa diterima Entitas juga haruspada saat jasa diterima. Entitas juga harus
mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang
atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran
b b i h di l ik dberbasis saham yang diselesaikan dengan
instrumen ekuitas, atau kenaikan nilai liabilitas jika
barang atau jasa diperoleh dalam transaksig j p
pembayaran berbasis saham yang diselesaikan
dengan kas.



L j tLanjut...

Ketika barang atau jasa yang diterima atau diperolehKetika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh 
dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak 
memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka 
barang atau jasa tersebut harus diakui sebagai 
beban.



PENGUKURANPENGUKURAN

Equity settled share base payment transactionsEquity-settled share-base payment transactions
Transaksi pembayaran berbasis saham yang 
diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitasg
harus mengukur barang atau jasa yang diterima, dan
kenaikan ekuitas terkait, secara langsung, pada nilai
wajar barang atau jasa yang diterima kecuali jikawajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika
nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara
andal. 



PENGUKURANPENGUKURAN

Equity settled share base payment transactionsEquity-settled share-base payment transactions
Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar
barang atau jasa yang diterima secara andal, makag j y g
entitas harus mengukur nilai barang dan jasa
tersebut, dan kenaikan ekuitas terkait, secara tidak
langsung dengan mengacu pada nilai wajarlangsung, dengan mengacu pada nilai wajar
instrumen ekuitas yang diberikan.



L j tLanjut...

Transactions with employeesTransactions with employees
■ Untuk transaksi dengan karyawan, instrumen ekuitas 

yang diberikan diukur pada nilai wajar pada tanggal y g j gg
pemberian.

■ Tanggal pemberian instrumen yang diukur pada nilai 
wajar diakui setelah vesting periodwajar diakui setelah vesting period.



L j tLanjut...

Transactions with non employeesTransactions with non-employees
■ Barang atau jasa yang diperoleh entitas diukur pada 

nilai wajar pada tanggal entitas memperoleh j gg
baranng atau menerima jasa.

■ Jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima tidak 
dapat diukur secara handal maka diukur dengandapat diukur secara handal, maka diukur dengan 
merujuk pada nilai wajar instrumen ekuitas yang 
diberikan.



L j tLanjut...

Cash settled share based payment transactionsCash-settled share-based payment transactions

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang 
di l ik d k tit h k b tdiselesaikan dengan kas, entitas harus mengukur barang atau 
jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai 
wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, 
entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiapentitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap 
akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, 
dimana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba 
rugi pada periode tersebut.rugi pada periode tersebut.



L j tLanjut...

Share based payment transactions where thereShare-based payment transactions where there 
is a CHOICE of settlement
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham dimana persyaratan 
perjanjian memberikan pilihan kepada entitas ata pihak la anperjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan 
transaksi untuk menyelesaikan transaksi apakah akan diselesaikan 
dengan kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, 
maka entitas harus mengakui transaksi tersebut atau komponen g p
transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham 
dengan penyelesaian kas, jika dan sepanjang, entitas telah 
menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain, 
atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham denganatau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan 
diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang, tidak terdapat 
liabilitas yang timbul



L j tLanjut...

■ Jika pihak lawan yang memiliki hak untuk memilih■ Jika pihak lawan yang memiliki hak untuk memilih 
apakah transaksi pembayaran berbasis saham 
diselesaikan dengan kas atau dengan penerbitan 
instrumen keuangan, maka entitas harus 
menyediakan instrumen keuangan majemuk 
(komponen yang diselesaikan dengan kas dan ( p y g g
komponen yang diselesaikan dengan instrumen 
ekuitas)



L j tLanjut...

■ Jika entitas yang memiliki hak apakah akan■ Jika entitas yang memiliki hak apakah akan 
diselesaikan dengan penyelesaian kas atau dengan 
menerbitkan instrumen ekuitas, maka entitas harus 
menentukan apakah entitas memilki kewajiban kini 
untuk meyelesaikan dengan kas dan menghitung 
transaksi pembayaran berbasis saham diselesaikan p y
dengan kas atau jika tidak memiliki kewajiban kini, 
entitas harus menghitung transaksi tersebut sesuai 
dengan transaksi pembayaran berbasis saham yangdengan transaksi pembayaran berbasis saham yang 
diselesaikan dengan instrumen ekuitas.



L j tLanjut...

Pembayaran berbasis saham antara kelompok entitasPembayaran berbasis saham antara kelompok entitas
Entitas yang menerima barang atau jasa harus mengukur barang atau jasa yang diterima 
sebagai diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau diselesaikan dengan kas dengan 
menilai:
(a)  sifat dari penghargaan yang diberikan; dan
(b)  kepemilikan hak dan kewajiban.

Jika barang atau jasa yang diterima diperlakukan sebagai transaksi pembayaran berbasisJika barang atau jasa yang diterima diperlakukan sebagai transaksi pembayaran berbasis 
saham dengan penyelesaian instrumen ekuitas jika:
(a)  penghargaan yang diberikan adalah dari instrumen ekuitas, atau
(b)  entitas tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan transaksi pembayaran berbasis 

sahamsaham.
Jika tidak memenuhi kondisi diatas maka diperlakukan sebagai pembayaran berbasis 
saham dengan penyelesaian kas.



PENGUNGKAPANPENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkanEntitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan 
pengguna laporan keuangan untuk memahami:

1. sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham 
d d l t i dyang ada dalam suatu periode.

2. nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar 
instrumen ekuitas yang diberikan, dalam suatu periode 
yang telah ditentukan.

3. dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap 
laba atau rugi entitas dalam suatu periode dan posisilaba atau rugi entitas dalam suatu periode dan posisi 
keuangannya.



KETENTUAN TRANSISIKETENTUAN TRANSISI

Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untukEntitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk
menerapkan Pernyataan ini untuk pemberian lain 
selain instrumen ekuitas jika entitas telah
mempublikasikan nilai wajar instrumen ekuitasmempublikasikan nilai wajar instrumen ekuitas
tersebut, yang ditentukan pada tanggal pengukuran.
Untuk semua pemberian instrumen ekuitas dimanap
Pernyataan ini diterapkan, entitas harus menyajikan
kembali informasi komparatif dan, jika dapat
diterapkan menyesuaikan saldo laba awal periodediterapkan, menyesuaikan saldo laba awal periode
sajian.



L j tLanjut...

Untuk semua pemberian instrumen ekuitas dimana Pernyataan iniUntuk semua pemberian instrumen ekuitas dimana Pernyataan ini 
belum, entitas harus tetap mengungkapkan informasi yang 
dipersyaratkan pada paragraf 51 dan 52.

Untuk liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis 
saham yang telah ada pada tanggal efektif Pernyataan ini, entitas 
harus menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Atas 
liabilitas tersebut, entitas harus menyajikan kembali informasi 
komparatif, termasuk menyesuaikan saldo laba awal periode 
sajian, kecuali entitas tidak dipersyaratkan untuk menyajikan 
kembali informasi komparatif sepanjang informasi tersebut untukkembali informasi komparatif sepanjang informasi tersebut untuk 
periode atau tanggal sebelum 1 Januari 2011.



TANGGAL EFEKTIFTANGGAL EFEKTIF

Entitas menerapkan Pernyataan ini untukEntitas menerapkan Pernyataan ini untuk 
periode tahun buku yang dimulai pada atau 
setelah 1 Januari 2011setelah 1 Januari 2011.



CONTOH KASUSCONTOH KASUS

Entitas memberikan 100 hak atas kenaikan harga saham dengan
penyelesaian kas kepada setiap 500 karyawannya dengan syaratpenyelesaian kas kepada setiap 500 karyawannya, dengan syarat
bahwa karyawan tersebut harus tetap bekerja pada entitas
selama tiga tahun ke depan.

Selama tahun ke-1, 35 karyawan berhenti. Entitas mengestimasi
bahwa 60 karyawan lagi akan berhenti selama tahun ke-2 dan ke-
3. Selama tahun ke-2, 40 karyawan berhenti dan entitas
mengestimasi bahwa 25 karyawan lagi akan berhenti selama
tahun ke-3. Selama tahun ke-3, 22 karyawan berhenti bekerja. 
Pada akhir tahun ke-3, 150 karyawan mengeksekusi hak atas
kenaikan harga saham, 140 karyawan lainnya mengeksekusi padakenaikan harga saham, 140 karyawan lainnya mengeksekusi pada
akhir tahun ke-4 dan sisanya 113 karyawan mengeksekusi pada
akhir tahun ke-5



L j tLanjut...

Entitas mengestimasi nilai wajar hak atas kenaikan hargaEntitas mengestimasi nilai wajar hak atas kenaikan harga 
saham pada setiap akhir tahun dimana terdapat liabilitas 
sebagaimana disajikan dibawah. Pada akhir tahun ke-3, 
seluruh hak atas kenaikan harga saham yang dipegang oleh se u u a atas e a a a ga sa a ya g d pega g o e
karyawan yang tersisa vest. Nilai intrinsik hak atas kenaikan 
harga saham pada tanggal eksekusi (sama dengan kas yang 
dibayarkan) pada akhir tahun ke-3, 4 dan 5 juga disajikan di 
bawah ini.



L j tLanjut...

Tahun Nilai wajar Nilai intrinsik

1 Rp14,40
2 Rp15,50
3 Rp18,20 Rp15,00

4 Rp21 40 Rp20 004 Rp21,40 Rp20,00

5 Rp25,00



L j tLanjut...

Tahun Perhitungan Beban Liabilitas

Rp Rp

1 (500-95) karyawan × 100 SAR × Rp14.40 × 1/3 194,400 194,400

22 (500–100) karyawan × 100 SAR × Rp15.50 × 2/3–Rp194,400 218,933 413,333

3 (500–97–150) karyawan × 100 SAR × Rp18.20 – Rp413,333  
+ 150 karyawan × 100 SAR × Rp15.00 
Total

47,127
225,000

272 127

460,460

Total 272,127

4 (253–140) karyawan × 100 SAR × Rp21.40 – Rp460,460 
+ 140 karyawan × 100 SAR × Rp20.00 
Total

(218,640)
280,000

61,360

241,820

5 Rp0 – Rp241.820 
+ 113 karyawan x 100 SAR x Rp 25.00
Total
Total

(241.820)
282.500

40.680
787.500

0
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