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DISCLAIMER

 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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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



Kontijensi – 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

Memoton
g PPh 21 
atas gaji

PPN atas
penyerahan
barang/jasa

Memoton
g 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.
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Net Aset fiskal > Net Aset
Akuntansi

Laba Pajak > Laba Akuntansi

Net Aset fiskal < Net Aset
Akuntansi

Laba Pajak < Laba Akuntansi



Definisi

• 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.
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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.

23

Beban pajak penghasilan:
• Pajak Kini +
• Pajak Tangguhan



Pengakuan pajak kini

• 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.
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• 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



Pajak kini

• 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
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Perbedaan Temporer Kena

Pajak
• 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.
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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

• 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. 
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Kombinasi Bisnis

• 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. 
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Aset tercatat pada Nilai Wajar
• 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

30



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.

31

• 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

– 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

• 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.
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Anak, Cabang, Asosiasi, Pengaturan Bersama

• 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.
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Pengukuran

• 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.
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Implikasi Perubahan Tarif

• 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.

• 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

• Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur menggunakan

model revaluasi sesuai PSAK 16, maka pengukuran liabilitas atau aset pajak tangguhan mencerminkan

konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak disusutkan melalui penjualan, terlepas

dari dasar untuk mengukur jumlah tercatat aset tersebut. 

• Jika peraturan perpajakan menentukan tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah kena pajak yang berasal

dari penjualan aset yang berbeda dari tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah pajak yang berasal dari

penggunaan aset, maka tarif pajak berlaku terhadap penjualan aset diterapkan dalam mengukur liabilitas

atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan aset yang tidak disusutkan.

• Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai

wajar dalam PSAK 13, maka jumlah tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. 

Pengukuran liabilitas atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan

seluruh jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Asumsi ini dapat dibantah jika properti investasi

dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substansial

seluruh manfaat ekonomi atas properti investasi dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. 



Pengukuran - contoh

• 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
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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

• 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.
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Pengungkapan

• 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
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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: 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?

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1



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

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

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 : 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 Temporer – Aset 1



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.

Ilustrasi Perbedaan Permanen dan Temporer 



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

• 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.
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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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ILUSTRASI – nilai sisa

 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

 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

61



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

• 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

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. 

Penyajian Liabilitas dan Ekuitas– par 15

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



Instrumen Keuangan Majemuk

• 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. 

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



Saham Treasuri

• 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. 

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



Bunga, Deviden, Kerugian dan Keuntungan

• 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. 

Referensi: PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian



PSAK 60

INSTRUMEN KEUANGAN: 

PENGUNGKAPAN



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)

Referensi: PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan



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

• 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.

Referensi: PSAK 71 Instrumen Keuangan



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 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

Suku bunga efektif



Pengukuran

Pengukuran awal

Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Penghapusan

Penurunan nilai

5
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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
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* AFS –Available for sale

PSAK55 PSAK71

Tipe model Kerugian yang telah

terjadi  (incurred loss)

Kerugian

ekspektasian

(expcedted loss)

Jumlah model Beberapa Satu

Ruang lingkup 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.
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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 penurunan nilai

• 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

Tidak didefinisikan.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

• 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.

Terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa peristiwa gagal bayar tidak
terjadi sebelum aset keuangan 90 hari menunggak.



Penilaian kenaikan risiko kredit
signifikan

• 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.



 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



• 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 - 1



• 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 - 2



• 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.

Contoh - 3

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 



• 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



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



•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?

Contoh - 5



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 terintegrasi dari aktivitas dan aset
yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan menyediakan

barang atau jasa kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan
investasi (seperti dividen atau bunga) atau menghasilkan

penghasilan lain dari aktivitas normal.

Amandemen

2020



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

150

Excluded 
elements

Consideration
transferred

Previously
held interest

Non-ontrolling
interest

Goodwill

Identifiable
assets and
liabilities



 Imbalan kontijensi 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 kontijensi

 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 ; nilia 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 potensi

• 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



Contoh tidak Kehilangan

Pengendalian

• 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



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 
terkonsolidasi

Ketentuan 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.
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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

194



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

IFRS 6 IAS 8, 38, 16, 37 & 36

PSAK 64

 Beban diakui sebagai aset
 Pengukuran awal, aset dicatat pada harga perolehan
 Pengukuran selanjutnya sesuai dengan IAS 16, 
 38 dan 36.

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

All other applicable IFRSs

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

214
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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
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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
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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–
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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
al

 k
o

n
tr

ak

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



Building block approach - GMM
case study

Manfaat

 2 tahun

 Premi tunggal Rp 20 juta

 Nilai klaim Rp 60juta

Manfaat

 Jumlah premi yang terjual 100 polis dan biaya
akuisisi sebesar Rp200juta

 Asumsi terbaik, klaim sebesar 10 per tahun

 Penyesuaian risiko (Risk adjustment) sebesar Rp40

 Tidak ada arus kas yang lain

Untuk penyederhaan, diskon rate 0%

Penerapan GMM

 Saat penerbitan: total arus kas=premi yang diterima – biaya
akuisisi – klaim yang dibayarkan – penyesuaian risiko

 Total arus kas = (100 x 20 juta) – (200 juta) –
(10+10)*60juta) – (40 juta) = 560juta

Contract Service Margin = 560 juta

Insurance Liability

• Pemenuhan arus kas = (10+10)*60 + 40 = 1.240

 CSM Rp560

 Total liabilitas asuransi = Rp 1.240 + 560 = Rp1.800 
kontrol kas diterima 2.000 – biaya akuisisi 200 = 1.800



Building block approach - GMM
case study Income statement

Insurance contract revenue -

Incurred claims and expense -

Biaya akuisisi -

Hasil operasi -

Pendapatan investasi -

Total Laba -

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Kas 1.800

Liabilitas

Liabilitas kontrak asuransi

Pemenuhan kas di masa depan 1.200

Penyesuaian Risiko 40

CSM 560

Ekuitas

Laba 0

Total Liabiltias dan ekuitas 1.800

Jurnal – pengakuan awal Db Cr

Cash 2.000

CSM 560

Est future cash flow 1.200

Acquistion cost 200

Penyesuaian risiko 40



Building block approach - GMM
case study

Informasi akhir tahun 1

 Terdapat 15 klaim tidak 10 seperti estimasi

 Melakukan estimasi ulang, klaim tahun
kedua 8, turun dari estimasi awal 10

 Penyesuaian risiko turun menjadi 20juta

 Tidak ada perubahan asumsi

Laba diasumsikan tidak ada perubahan kebijakan

 Faktor amortisasi = 560 / (90+80) = 3,294

 Berdasarkan sisa polis pada akhir tahun 1 yaitu (100 – 15 =85), 
amortisasi CSM sebesar 3,294 x 85 = 280

 Akibat asumsi yang lebih baik maka klaim akan berkurang menjadi 8 
sehingga dibuat penyesuaian (10-8) * 60 = 120

CSM pada akhir tahun pertama sebesar: 560 – 280 + 120 = 400

Akhir tahun 1

• Arus kas masa depan = 8 * 60 = 480

Akhir tahun 1

• Pemenuhan arus kas = 480 + 20 = 500

 CSM sebesar 400

 Total liabilitas asuransi = 500 + 400 = 900  
 Jumlah saldo kas 2.000 – 200 – (15*60) = 900



Building block approach - GMM
case study Income statement – Akhir Tahun 1

Insurance contract revenue 1.000

Incurred claims and expense 900

Biaya akuisisi 100

Hasil operasi -

Pendapatan investasi -

Total Laba 0

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Kas 900

Liabilitas

Liabilitas kontrak asuransi

Pemenuhan kas di masa depan 480

Penyesuaian Risiko 20

CSM 400

Ekuitas

Laba 0

Total Liabiltias dan ekuitas 900

Jurnal – akhir tahun 1 Db Cr

CSM 280

Penyesuaian risiko 20

Est arus kas – atas klaim 600

Biaya akuisisi 100

Pendapatan kontrak asuransi 1.000

Pengakuan pendapatan

Klaim yang terjadi 900

Cash 900

Pencatatan klaim yang terjadi

Est arus kas – atas klaim 120

CSM 120

Penyesuaian estimasi klaim



Building block approach - GMM
case study Income statement – Akhir Tahun 2

Insurance contract revenue 1.000

Incurred claims and expense 480

Biaya akuisisi 100

Hasil operasi 420

Pendapatan investasi -

Total Laba 420

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Kas -

Liabilitas

Liabilitas kontrak asuransi

Pemenuhan kas di masa depan -

Penyesuaian Risiko -

CSM -

Ekuitas

Laba 420

Total Liabiltias dan ekuitas 420

Jurnal – akhir tahun 2 Db Cr

CSM 400

Penyesuaian risiko 20

Est arus kas – atas klaim 480

Biaya akuisisi 100

Pendapatan kontrak asuransi 1.000

Pengakuan pendapatan

Klaim yang terjadi 480

Cash 480

Pencatatan klaim yang terjadi
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